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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL POUM 

Article 1. ÀMBIT TERRITORIAL I OBJECTE DEL POUM 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal constitueix l’instrument d’ordenació integral del territori del 

municipi de Vallgorguina, de conformitat amb allò que disposa l’actual legislació urbanística. El 

desenvolupament urbanístic sostenible preservant els recursos naturals i de paisatge és l’objectiu 

fonamental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM). 

Article 2. MARC LEGAL 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vallgorguina, del qual formen part aquestes 
Normes Urbanístiques, constitueix l’instrument d’ordenació urbanística integral de tot el territori 
comprès dins del terme municipal de Vallgorguina, d’acord amb allò que disposa la legislació urbanística 
vigent. 
 
2. El POUM s’ha redactat de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística i, en 
particular, de conformitat amb:  

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (TRLU). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística (RPLU). 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 

Urbana (TRLSRU). 
Si alguna d’aquestes normes fos modificada o quedés derogada, serà d’aplicació la normativa vigent en 
cada moment. 
3. A allò que no preveuen aquestes Normes Urbanístiques i els altres documents que integren el POUM, 
s’hi aplicarà la normativa vigent en matèria d’urbanisme, habitatge, medi ambient i conservació de la 
natura, i d’altres normes complementàries. 
 
4. Qualsevol disposició municipal que reguli l’ús del sòl haurà de ser concordant amb les determinacions 
del POUM i la legislació urbanística i sectorial vigent. 
 
5. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions 

tenen caràcter prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva 

interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislació urbanística 

vigent. 

Article 3. CONTINGUT I INTERPRETACIÓ 
1. Aquest POUM, tal i com disposa l’art. 59 TRLU, s’estructura en els documents següents:  

1. Memòria  
2. Plànols d’informació i ordenació 
3. Normes urbanístiques 
4. Catàleg de béns a protegir 
5. Agenda i avaluació econòmica i financera 
6. Informe de sostenibilitat ambiental  
7. Memòria social 
8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
9. Memòria ambiental 
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2. Les presents normes urbanístiques juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos 

normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Vallgorguina i prevalen sobre els restants 

documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que tenen caràcter justificatiu i informatiu. El no 

previst pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es regularà per la legislació urbanística i d’ordenació 

del territori aplicable en cada cas. 

3. Els documents d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’interpretaran sempre atenent el seu 

contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció 

entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la menor 

edificabilitat, major dotació per a espais públics, menor incidència paisatgística i major protecció 

ambiental.  

4. 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 que cal atenir-se a la superfície real. 

5. 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 tot cercant la utilització més racional possible del territori. 

6. La delimitació de sectors, plans de millora urbana i polígons d’actuació assenyalats pel POUM, tenint 

en compte les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic, podrà ser precisada o ajustada en els 

corresponents documents de planejament que se’n despleguin d’acord amb els criteris següents: 

− Una variació màxima de la superfície dels àmbits del cinc per cent (+-5%). 

− Només s’admeten alteracions de la forma per tal d’ajustar els corresponents àmbits a alineacions 

oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i particions de propietat i, en general a 

elements naturals o artificials d’interès que així ho justifiquin. 

− 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. 

Article 4. VIGÈNCIA 
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 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’horitzó del Pla s’estableix en quatre períodes de sis anys 

(sexennis), per a un total de 24 anys, a partir de la data d’aprovació definitiva. 

Article 5. MODIFICACIÓ I REVISIÓ DEL POUM 
1. 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. 

2. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais reservats per al sistema d’espais 

lliures, zones verdes o zones esportives i d’esbarjo, aquesta es tramitarà d’acord amb el procediment 

establert a l’article 98 de TRLU. Aquesta tramitació no s’aplica als ajustos 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, augment de densitat de l’ús residencial 

o de la intensitat de l’ús industrial, o una transformació global dels usos previstos pel planejament, 

haurà d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves per a equipaments, i complir les 

especificacions i particularitats  que preveu l’article 99 de TRLU. 
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4. Qualsevol modificació ha de tenir com a mínim el grau de precisió del POUM i ha de contenir un 

estudi urbanístic que justifiqui la seva necessitat i la incidència de les noves determinacions en 

l’ordenació urbanística del municipi. 

5. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d’aquest POUM les següents: 

− El transcurs de 12 anys des de la data de publicació de l’aprovació definitiva. 

− El termini de 8 anys, si en aquest temps les previsions de creixement del POUM s’han consolidat amb 

un índex superior al 70% o inferior al 30%. 

− L’alteració de l’estructura general del territori o bé de la classificació del sòl motivats per l’aprovació 

de planejament territorial o urbanístic de rang superior. 

− Les disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sòl per a crear habitatges o 

per establir activitats econòmiques. 

− Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 

 

CAPÍTOL II. DESPLEGAMENT DEL PLA 

Article 6. INICIATIVA I COMPETÈNCIES 
1.  L’Ajuntament de Vallgorguina explicita, en virtut de l’article 81.3 de la TRLU, que és l’administració de 

la Generalitat de Catalunya a través  de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, qui exercirà 

les competències d’aprovació definitiva del planejament derivat que afecte llur terme municipal, en els 

termes assenyalats en els punts 1 i 2 de l’esmentat article. 

2. El desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina correspon, en primer lloc 

a l’ajuntament de Vallgorguina. Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la redacció de plans 

i projectes urbanístics dintre de les competències que estableixen la legislació urbanística vigent i aquest 

planejament general. 

3. Correspon als 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, el desenvolupament de les actuacions de la seva competència, per a la progressiva 

execució de les determinacions d’aquest planejament general. 

 

Article 7. PLANEJAMENT DERIVAT 
1. Amb l’objecte de complementar les determinacions del POUM, es podran elaborar, d’acord amb allò 

que preveu la legislació urbanística vigent: Plans especials urbanístics, Plans de millora urbana, Plans 

parcials urbanístics i Plans parcials de delimitació. 

2. Les diferents finalitats dels Plans especials urbanístics i les corresponents determinacions es detallen 

als articles 67, 68 i 69 del TRLU. 

3. L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans parcials i els Plans de millora 

urbana es concreten als articles  65 i 70, i següents, respectivament, del TRLU. 

4. La definició i les condicions dels Projectes d’urbanització que es detallen als articles 72 i 89 del TRLU. 

5. 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 a la Llei 13/2014, de 
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30 d’octubre, d’Accessibilitat de Catalunya, i els corresponents reglaments de desenvolupament, i el 

Real decreto Legislatiu  1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei General de drets de persones 

amb discapacitat 

Article 8. DESPLEGAMENT DEL PLA EN EL SÒL URBÀ 
1. El desenvolupament de les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina 

en sòl urbà es realitzarà generalment per gestió directe o, quan sigui necessari, d’acord amb l’article 118 

del TRLU, mitjançant Polígons d’Actuació Urbanística (PAU), la delimitació dels quals ve 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. 

2. A més, es poden formular plans especials urbanístics (PEU) per a millorar aspectes concrets del 

planejament d’un sector, per a 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, 68, 69 i 70 del TRLU. 

3. Els àmbits de gestió urbanística integrada de desenvolupament específic del sòl urbà (Plans de Millora 

Urbana, Polígons d’Actuació Urbanística i Actuacions Aïllades) que s’estableixen per al desplegament 

d’aquest POUM es regulen al Títol III, Capítol III, Secció III d’aquesta normativa.  

Article 9. DESPLEGAMENT DEL PLA EN SÒL URBANITZABLE 
1. El sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparà mitjançant la figura del Pla parcial urbanístic. El seu 

àmbit territorial s’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 es podrà dur a terme si es fa d’acord amb allò 

que estableix l’article 93 del TRLU. 

3. Aquest Pla defineix els paràmetres bàsics dels sectors urbanitzables delimitats al Títol III, Capítol IV, 

Secció 1 d’aquesta normativa. 

Article 10. DESPLEGAMENT DEL PLA EN SÒL NO URBANITZABLE 
Les determinacions del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació directa i immediata. 

Aquest POUM preveu l’elaboració de un Pla Especial Urbanístic per l’establiment de la Via Verda. A més 

d’aquest, es podran formular plans especials que tinguin per objecte la protecció dels paisatge, de les 

vies de comunicació, la regeneració dels espais forestals, espais agrícoles,  la regulació de l’activitat 

turística i educativa en relació amb el medi natural i la millora del medi rural, i per a la regulació de les 

masies i cases rurals a que es refereix l’article 67 del TRLU. 

Article 11. DESENVOLUPAMENT DEL PLA RESPECTE ALS SISTEMES GENERALS 
1. Les previsions del POUM respecte als sistemes generals es desenvoluparan mitjançant plans 

especials d’infraestructures i serveis, o bé mitjançant la seva execució directa. 

2. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics es pot fer per expropiació o, en sòl urbà, mitjançant la 

cessió obligatòria i gratuïta quan s’incloguin en un sector o polígon d’actuació, discontinu o no, subjecte 

a reparcel·lació. 

3. Els plans especials d’infraestructures seran formulats per L’Ajuntament o per l’organisme públic 

responsable en la matèria. 
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4. Es poden formular plans especials urbanístics que regulin qualsevol dels aspectes que defineixen 

l’estructura general del territori de Vallgorguina en desenvolupament de les previsions contingudes en 

el planejament territorial i en el propi POUM. 

 

CAPÍTOL III. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

SECCIÓ 1. LLICÈNCIES I INFRACCIONS 

Article 12. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA 
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del TRLU i el reglament 

que el desenvolupa. 

2. La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques amb competències 

concurrents, no deixarà sense efecte l’exigència de la llicència municipal. 

3. Els actes detallats a l’article 187.1 del TRLU, 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, amb les excepcions que estableixi la legislació sectorial. Això no obstant, en cas d’urgència o 

excepcional interès públic, la llicència estarà subjecte al procediment singular establert a l’article 190 del 

TRLU. 

4. Les llicències tenen caràcter de document públic. Constitueixen títols administratius que habiliten les 

persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar, per 

part de l’administració competent per atorgar-les, l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic 

urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho preveu expressament, 

a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi 

estableixen. 

Les llicències s’entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense perjudici del tercer, i no podran 

ser invocades pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en 

l’exercici de les activitats corresponents. 

Tot allò que es disposa a les normes urbanístiques del Pla general i en aquestes ordenances respecte a 

condicions d’edificabilitat i ús, així com sobre condicions estètiques, higièniques o d’una altra 

naturalesa, s’entendrà inclòs en el contingut de l’acte d’atorgament de la llicència. Els titulars de 

llicències hauran de respectar el contingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a més, el contingut 

implícit, que és el definit pel Pla, en la seva documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques, i 

en les ordenances, segons la classe i el destí del sòl i les condicions d’edificabilitat i usos.  

No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals, les normes urbanístiques o les ordenances 

(especialment quant a localització, destí, aspecte exterior o dimensions dels edificis o ordenació del seu 

entorn), en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència 

5. Les llicències no impliquen l’autorització municipal per als actes d’ocupació de via pública o terrenys 

confrontants, ni per a altres usos o activitats relacionats amb l’obra autoritzada pels quals s’haurà de 

demanar autorització expressa. 

6. Innecessarietat de l’obtenció de llicència. 
No requeriran la preceptiva llicència municipal les obres d’urbanització, construcció/o enderroc que 
s’executin d’acord amb un projecte d’urbanització aprovat per l’Ajuntament, i les que s’executin com a 
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compliment d’una ordre municipal quan no requereixin projecte tècnic o quan la mateixa ordre o l'acte 
que ordena la seva execució subsidiària incorpori el projecte tècnic requerit. 
Tampoc les parcel·lacions o divisions de finques incloses en un projecte de reparcel·lació. 
 

Article 13. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
1. Les sol·licituds de llicència es tramitaran i resoldran segons el procediment ordinari establert en la 

legislació de règim local i les ordenances municipals aplicables. 

2. Les llicències per usos o obres justificades de caràcter provisional, que no haguessin de dificultar 

l’execució dels plans, s’adequaran al règim que preveu l’article 53 del TRLU, requeriran el previ informe 

favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, així com el compliment de les altres condicions del 

procediment per a l’autorització establertes a l’article 54 del TRLU. 

3. Les llicències per autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que s’hagin 

d’emplaçar al medi rural (art. 47.4 del TRLU), els projectes de noves construccions descrits a l’art. 47.6 

del TRLU  i la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals estan subjectes prèvia a la 

tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment singular establert als articles 48, 49 i 50 

del TRLU, sempre i quan  correspongui la tramitació de la llicència. 

Article 14. CONTINGUT DE LES LLICÈNCIES 
1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les dades més 

rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems 

identificadors. Es diligenciarà per part de L’Ajuntament un exemplar del projecte tècnic o croquis amb la 

descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades. 

2. En el cas de les llicències de parcel·lació urbanística en qualsevol classe de sòl, el projecte de 

parcel·lació estarà integrat com a mínim pels documents que assenyala l’art. 28 del  Decret 64/2014. 

3. Els actes d’atorgament de llicència són reglats i, per tant, subjectes al compliment de les normes 

urbanístiques d’aquest POUM , Ordenances Municipals i legislació urbanística vigent. 

4. Totes les llicències hauran d’explicitar els terminis màxims d’inici i acabament de les obres, i advertir 

al titular de la caducitat de la llicència. 

Article 15. CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
1. Les llicències s’atorgaran amb la subjecció d’allò que es disposa en aquesta normativa respecte a la 

classe de sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús. 

2. L’atorgament de la llicència de parcel·lació ha d’incorporar una còpia certificada del plànol parcel·lari. 

3. En sòl urbà no consolidat quan l’obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a 

l’Administració els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d’edificació 

fins que no s’hagin complert els deures de cessió de terrenys i costejament de la urbanització legalment 

procedents, sense perjudici del que preveuen els articles 43 i 44 del TRLU. 

4. Per tal d’autoritzar la facultat d’edificar en terrenys de sòl urbà que no tinguin la condició de solar 

d’acord amb l’article 29 del TRLU, es pot simultaniejar urbanització i l’edificació per facilitar i agilitar les 

promocions d’habitatge públic, tal com disposa l’article 41 del TRLU i els articles del reglament que el 

desenvolupin. 
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5. En sòl urbanitzable delimitat no es podran atorgar llicències de parcel·lació i d’edificació fins que 

s’hagi aprovat definitivament el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms en via administrativa 

els instruments de gestió necessaris i es compleixin els requisits establerts als articles 44 i 45 del TRLU. 

5. En terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de llicències se subjectarà a la 

regulació i procediments fixats per a cada cas en aquestes normes urbanístiques. A més amb caràcter 

general s’observaran les determinacions i directrius previstes als articles 47 a 51 del TRLU. 

Article 16. CADUCITAT, TERMINI I PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES 
1. D’acord amb l’article 189.1 del TRLU, el termini que han de preveure les llicències per començar i 

acabar les obres són, respectivament, un i tres anys a comptar des de l’endemà de la data de notificació 

al promotor. 

2. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreten als apartats 2, 3 i 4 de l’article 189 

del TRLU.  

3. La caducitat de les llicències ha de ser declarada expressament, prèvia audiència a l’interessat, segons 

l’apartat 5 de l’article 189 de la llei. 

Article 17. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES  
La classificació de les obres i la sol·licitud de llicencies en desenvolupament del present POUM, ve 

regulada d’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, o normes que el 

substitueixin o complementin. 

Article 18. SEGUIMENT DE LES OBRES 
1. Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, L’Ajuntament podrà efectuar un 

assenyalament d’alineació i/o d’assenyalament de rasants, dels quals s’estendrà l’acta corresponent, la 

qual eximirà el promotor d’aquesta obra de tota la responsabilitat en l’alineació de l’edifici si per a la 

seva realització s’ha ajustat a l’assenyalada en l’esmentada acta. Aquest assenyalament també 

s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat.  

2. Així mateix, l’interessat comunicarà a L’Ajuntament els moments en què l’obra sobrepassi la rasant 

del carrer i en què assoleixi l’alçària autoritzada a l’objecte que els serveis tècnics municipals efectuïn les 

oportunes comprovacions si així ho considerin, de les quals s’estendrà la corresponent acta.  

3. Acabades les obres, l’interessat ho comunicarà a L’Ajuntament, amb certificació visada del facultatiu 

director de les obres i altra documentació complementària amb objecte de realitzar la inspecció final si 

així ho considera l’Ajuntament. Es comprovarà si l’interessat s’ha ajustat en la seva realització 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 i qualsevol altre servei anàleg. 

Article 19. ESTABLIMENT DE TERMINIS PER A EDIFICAR 
1. Els propietaris hauran d’emprendre l’edificació en els terminis i termes establerts als articles 175 i 176 

del TRLU. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà iniciar el procediment d’alienació forçosa de 

propietats establert als articles 179 i 180 del mateix text legal, amb l’objectiu de incentivar el sector de 

la construcció i evitar la retenció especulativa de solars. 

2. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament, en els termes de l’article 177 del TRLU, podrà constituir el 

Registre Municipal de Solars, seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 

Article 20. INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 
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Els actes d’edificació i ús del sòl, sense llicència o sense ajustar-se a les seves condicions, legalment 

tipificats com infracció urbanística pel Títol VII del TRLU, comportaran les actuacions de protecció de la 

legalitat urbanística, disciplinàries i sancionadores establertes als seus articles 98 i següents i 

concordants del RPLU i altra normativa específica. 

SECCIÓ 2. SITUACIÓ DE FORA D’ORDENACIÓ, VOLUM O ÚS DISCONFORME 

Article 21. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ 
1. Els edificis i instal·lacions i els usos anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació 

urbanística municipal, o del planejament que el desenvolupi, qualificats com a sistemes generals o locals 

de caràcter públic i per tant subjectes per raó de les seves determinacions a expropiació, cessió 

obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament quedaran en situació de fora d'ordenació. 

2. Aquelles construccions i les instal·lacions que no s'ajustin a aquest Pla d'ordenació urbanístic 

municipal o al planejament derivat, respecte de les quals no sigui possible l'aplicació de les mesures de 

restauració regulades en el capítol II del títol setè del TRLU, quedaran en situació de fora d'ordenació o 

de disconformitat, segons que correspongui en l’aplicació dels apartats de 1 al 6 de l’art 108 TRLU.  

3. En tots els casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en sòl no 

urbanitzable. 

Article 22. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE ALS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS EN SITUACIÓ 

DE FORA D'ORDENACIÓ 
1. La situació de fora d'ordenació comportarà als edificis i instal·lacions el següent règim jurídic d'acord 

amb l’article 108 del TRLUC i l’article 119 del RLU i la legislació urbanística vigent. 

2. Es prohibeixen les obres de consolidació, d'augment de volum de modernització i aquelles que 

incrementen el valor d'expropiació dels edificis o instal·lacions. Si la construcció està fora d'ordenació 

per raó de resultar afectada parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però 

no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon d'actuació urbanística, se li aplica 

el règim establert pel volum disconforme. (art. 119.1.d del RLU) 

3. S'autoritzen amb caràcter general petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la 

seguretat de les persones, l’ornat i la bona conservació de l’edifici i instal·lació. 

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

reparcel·lació o de compensació. 

5. La eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà condicionada 

a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la concessió de la llicència en la 

inscripció registral de la finca. 

6. S'autoritzen els següents usos i activitats: 

a) Aquells autoritzats per la corresponent llicència, que s'exerceixin dins d'un edifici o instal·lació en 

situació de fora d'ordenació, podran continuar realitzant-se fins que no s'hagi de dur a terme 

I'expropiació, la cessió gratuïta o I'enderroc, sempre que no esdevinguin incompatibles amb aquest i 

s’adaptin als límits de molèstia, nocivitat, insalubritat i perill que estableixi per a cada zona la nova 

reglamentació. 
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b) Els canvis d’ús de les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació es poden autoritzar en 

els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 del TRLU. 

c) L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora d'ordenació no serà 

en cap cas compensat en els expedients expropiatoris de reparcel·lació o de compensació. 

Article 23. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS EN SITUACIÓ DE VOLUM O ÚS DISCONFORME 
1. Els edificis i instal·lacions o parts de les mateixes que s’haguessin realitzat d’acord amb les 

corresponents llicencies anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Pla  d’Ordenació Urbanística 

Municipal o del planejament que el desenvolupi, que no estiguin en situació de fora d'ordenació, però 

que, no obstant, el seu volum o ús no sigui conforme o compatible amb les condicions bàsiques del nou 

planejament, quedaran en situació de volum o ús disconforme. 

2. Les condicions bàsiques generals de I'ordenació venen especificades en les normes urbanístiques 

segons la qualificació del sòl. Als efectes del que estableix el punt anterior, i amb caràcter general i a 

manca de regulació especifica, s'entenen per condicions bàsiques generals del nou planejament, les 

determinacions sobre alçada, volum, ocupació màxima permesa de les parcel·les, fondària edificable i 

distància a les partions, nombre d'habitatges i coeficient d'edificabilitat neta de la zona aplicada a la 

parcel·la, i ús compatible, en la mesura en que siguin d'aplicació segons la classe i qualificació del sòl. 

Article 24. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ DE VOLUM O ÚS DISCONFORME 
1. Obres autoritzables: 
S'autoritzaran les obres de consolidació i rehabilitació sempre d’acord amb les condicions Bàsiques 

d’aquestes Normes Urbanístiques. Quan no estiguin d’acord amb les esmentades condicions bàsiques 

del planejament només seran autoritzables petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat 

pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions i instal·lacions. 

Els volums disconformes hauran de ser enderrocats o adaptats a les presents Normes com a condició 
prèvia de la llicència d’obres, quant l’ampliació del sostre edificat dintre de la parcel·la  en què estaven 
situats  sigui igual o superior al 50% del sostre màxim autoritzat pel POUM. 
Si l’obra nova o d’ampliació és inferior al 50%, l’enderroc serà el suficient perquè el sostre total resultant 

no superi el màxim autoritzat. 

En tot cas no s’admetran ampliacions quant les fondàries i/o alçàries sobrepassin un 15% del permès pel 

POUM o en el cas de l’edificació aïllada la separació a veïns sigui inferior a la de cap altre zona. 

Així mateix, es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 108  del TRLU, sempre 

d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o nombre màxim 

d’habitatges o establiments. 

2. Usos: 
Quan la disconformitat radiqui en l’ús, no s’admetran ampliacions, no obstant, els usos preexistents 

disconformes es podran mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb la regulació d’aquestes 

normes i sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill establerts per 

a cada zona. 

S’autoritzaran els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques establertes en el present 

POUM. 

Article 25. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS INCLOSOS DINS D'UN SECTOR DE 

PLANEJAMENT DERIVAT 
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Els edificis o instal·lacions anteriors a I'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal, 

que estiguin dintre d'un sector de planejament derivat definit pel mateix o pel planejament que el 

desenvolupi, es troben subjectes a les següents condicions generals: 

1. Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi, donat que encara no esta definida I'ordenació 

urbanística del sector, i per tant, no s'ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar, ni 

les determinacions bàsiques de I'edificació, en aquestes àrees no es podrà atorgar cap llicència d'obra o 

activitat, excepte les petites obres de reparació ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la 

seguretat de les persones, l’ornat, conservació de l’immoble i els usos provisionals i obres de caràcter 

provisional regulats per l’art 53 del TRLU. 

2. Durant la tramitació del planejament de desenvolupament caldrà estar al que determini I'acord de 

suspensió de llicències. 

3. Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a I'execució del Pla s'estarà a 

les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que s'han establert en els 

articles anteriors. 

Article 26. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS INCLOSOS DINS D'UN POLÍGON D’ACTUACIÓ 

URBANÍSTICA 
Els edificis o les instal·lacions anteriors a I'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació urbanística 

municipal que estiguin dintre d'una polígon d’actuació urbanística definida pel present Pla, o d'un 

planejament que el desenvolupi, es troben subjectes a les següents situacions generals: 

1. Fins a la redacció de I'instrument d'execució (projecte de compensació, reparcel·lació o expropiació) 

s’estarà a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que s'han 

establert en els articles anteriors. 

2. Durant la tramitació dels instruments d'execució caldrà estar al que determini I'acord de suspensió de 

llicències. 

3. Un cop sigui executiu I'instrument de gestió s'estarà al que es determini en el propi instrument 

d'execució. 

Article 27. RÈGIM TRANSITORI 
En qualsevol cas, les previsions oportunes per resoldre totes les qüestions que aquest Pla o planejament 

de desenvolupament plantegin respecte als edificis, instal·lacions i usos preexistents, estan 

contemplades en les Disposicions Transitòries d’aquestes Normes Urbanístiques o en els seus annexos 

normatius, així com en les disposicions transitòries del planejament de desenvolupament que es tramiti. 

SECCIÓ 3. ORDRES D’EXECUCIÓ, EDIFICIS RUÏNOSOS I ENDERROCS 

Article 28. ORDRES D’EXECUCIÓ 
1. Els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació dels propietaris de tota classe de terrenys, 

construccions i instal·lacions es concreten a l’article 197 del TRLU. 

Aquests deures inclouen la conservació i rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels 

habitatges. 

2. El mateix precepte habilita l’administració en cas d’incompliment de les ordres d’execució de les 

obres necessàries per a conservar les esmentades condicions a incloure la finca en el Registre Municipal 

de Solars sense Edificar, als efectes del que estableixen l’article 179 del TRLU i concordants. 
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Article 29. 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 a allò que disposa l’article 198 del TRLU. 

SECCIÓ 4. PLANEJAMENT DERIVAT 

Article 30. ELECCIÓ DELS SISTEMES D’ACTUACIÓ 
1. En el desenvolupament del POUM de Vallgorguina, cal que els plans que es redactin determinin 

expressament el sistema d’actuació, per a llur execució, de 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 cada un d’aquests 

polígons. 

2. Per a l’execució d’aquest POUM es considera preferent el sistema de reparcel·lació en la seva 

modalitat de compensació bàsica, sens perjudici del que preveu l’article 121 del TRLU  En qualsevol 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 31. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
1. La delimitació poligonal per a l’execució del planejament en sòl urbà consolidat s’ajustarà a allò que 

estableix l’art. 118 del TRLU. La nova delimitació de polígons, o la modificació dels existents no inclosos 

en sectors, requereix la tramitació d’una modificació del POUM, d’acord amb l’article 118 del TRLU i 

amb l’excepció contemplada en el dit article. 

2. Conservant la coherència del Pla, es tendirà a flexibilitzar al màxim l’execució d’aquest, 

independitzant cada operació urbanística en diferents polígons. 

3. Els projectes de reparcel·lació contindran les determinacions i documents establerts al Capítol III. 
Secció primera, del títol quart, de la gestió urbanística, del TRLU. 
 

Article 32. PROJECTE D’URBANITZACIÓ  
En l’execució de les determinacions del POUM i del planejament que el desenvolupa, caldrà redactar 

projectes d’urbanització que poden fer referència al conjunt de les obres d’urbanització o únicament a 

les tasques completades posteriorment amb el projecte d’urbanització complementari. Els projectes 

d’urbanització contindran la documentació que preveu l’article 72 del TRLU. 

Article 33. PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

1. S'incorpora al patrimoni municipal de sòl i d'habitatge el sòl corresponent al percentatge 

d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. Si els 

terrenys són d'ús residencial, el producte obtingut de l'alienació del sòl que no té la qualificació 

d'habitatge protegit passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s'ha de 

destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l'article 160.5.b del TRLU, mitjançant un règim de 

protecció pública, tal com preveu l’article 163.2 del TRLU.  

2. Aquest POUM no reserva sòl per a la posterior promoció pública d’habitatges o bé per a la 

construcció d’habitatges per promotors privats en qualsevol dels règims de protecció oficial fixats per la 

legislació sectorial vigent per la construcció d’habitatges de protecció pública, ja que concorren els 

requisits d’exempció que estableix l’apartat 3. b de l’article 57 del TRLU. 
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TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS 

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

Article 34. TRACTAMENT DE L’ESPAI PRIVAT 
1. L’espai privat ha de tractar-se 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 ha de mantenir-se net i curós; tractat amb 

criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. 

3. 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. 

Article 35. TRACTAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC 
1. L’espai públic, llur urbanització i edificació, ha de tractar-se 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. 

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

3. Les xarxes de serveis seran soterrades. 

4. 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. 

5. S’atendrà a criteris de no discriminació y accessibilitat en el tractament dels espais públics. 

Article 36. TRACTAMENT DE LES VORES URBANES 
El perímetre urbà, públic o privat, serà tractat com a façana principal, evitant que esdevingui espai 

residual, d’acord amb el contingut dels articles 34 i 35 d’aquesta normativa. Les tanques de límit de 

parcel·la amb sòl no urbanitzable hauran de tractar-se en les mateixes condicions estètiques que en cas 

de limitar amb via pública. 

Article 37. CONDICIONS ESTÈTIQUES I PAISATGÍSTIQUES 
Totes les noves edificacions hauran d’adaptar les seves condicions estètiques als criteris de la Legislació 

vigent en matèria de protecció, gestió i ordenació del paisatge i en especial de la Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i als que s’establiran en les futures Directrius del 

Paisatge per a la Unitat de Paisatge número 20, “Serra de Marina”, la qual està indicada en el context 

del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Article 38. CONDICIONS D’INTEGRACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
1. Els edificis de nova construcció, sempre que sigui possible, preveuran espais i condicions tècniques 

suficients per 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.  
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2. Als edificis residencials situats en la zona qualificada com a Clau R1,en zones de clau R2 confrontants 

amb clau R1, i incloent els habitatges de protecció oficial que s’hi emplacin, únicament s’admetrà 

col·locar plaques solars si aquestes s’integren en el mateix pla de coberta. En cas contrari, la producció 

d’aigua calenta sanitària s’haurà de fer amb altres mitjans alternatius, ja siguin calderes de biomassa, 

pellets o altres.  

3. En la resta de casos, les plaques solars s’hauran de col·locar agrupades, amb la planta alineada de 

forma paral·lela a u na de les façanes, amb una separació mínima en planta de les plaques als límits, ja 

siguin laterals, carener i ràfec de 1 m. Si la coberta és inclinada, amb la mateixa pendent de la coberta 

sobre la qual es disposen, amb una alçada respecte al pla de coberta no superior a  40 cm, per tal de 

permetre la col·locació i funcionament dels elements de subjecció i altres accessoris. En el cas de 

cobertes planes o terrats, caldrà que els volums de les plaques quedin incloses dins l’envolvent teòric 

d’una coberta inclinada amb els paràmetres que s’indiquen en l’article Cobertes. 

4. En la coberta inclinada  i en els terrats només s’admetrà la col·locació de les plaques i canalitzacions; 

la resta de mecanismes s’hauran de col·locar en l’interior dels edificis, en espais habilitats a tal efecte. 

5. Aquestes instal·lacions hauran de preveure la seva integració en el disseny de l’edificació, tenint en 

compte, en especial, l’impacte estètic i/o visual que puguin produir, sobre tot en zones amb valors 

ambientals i/o paisatgístics protegits. El no compliment d’aquesta premissa podrà suposar la denegació 

de llicència per les corresponent obres. 

6. Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua, caldrà que els projectes de nous 

edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit caldrà que aquests 

projectes compleixin el que estableix l’Ordenança municipal. 

Article 39. SUBSÒL 
1. El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 del TRLU resta sotmès a totes les 

servituds administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic. 

2. L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos, a la protecció d’aqüífers 

classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat. 

3. Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant construccions, sempre 

d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM i fins a un màxim de dues plantes, que és fins on es 

considera que pot arribar potencialment l’interès de la propietat en el municipi de Vallgorguina. 

4. 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. 

 

CAPÍTOL II. PARÀMETRES GENERALS QUE REGULEN L’EDIFICACIÓ 

Article 40. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
L’edificació es regula a través de les disposicions d’aplicació general, les disposicions que depenen del 

tipus d’ordenació de l’edificació i les específiques de cada zona. 

Article 41. TIPUS D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
El tipus d’ordenació de l’edificació de les zones establertes en aquest Pla són les següents: 

1. Edificació alineada a vial: 
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Correspon a una edificació entre mitgeres, o bé en illa oberta, la façana de la qual és coincident o 

paral·lela a l’alineació del vial. Es regula fonamentalment per la pròpia alineació del vial amb que 

confronten, l’alçada reguladora màxima referida a la rasant del carrer, i per la fondària edificable.  

2. Edificació aïllada: 

Correspon a una edificació aïllada en relació a la forma i superfície de la parcel·la. Es regula 

fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, l’alçada màxima, l’ocupació màxima i les distàncies de 

separació mínimes als límits. 

Article 42. PLANTA BAIXA 
1. En l’edificació ordenada segons alineacions de vial, la planta baixa és aquella el paviment de la qual 

està situat entre seixanta centímetres (0,60 m) per sobre i seixanta centímetres (0,60 m) per sota de la 

rasant del vial, en els punts de major i menor cota respectivament que correspongui a la parcel·la.  

Quan, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits establerts en 

el punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de posició inferior. 

En els casos de parcel·les que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de planta baixa es 

referirà a cada front, com si es tractés de dues parcel·les de fronts fins al punt mig de l’illa. 

2. En la resta de sistemes d’ordenació s’entén per planta baixa la primera planta per sobre de la planta 

soterrani, real o possible, segons la definició de soterrani que segueix. 

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les modalitats de 

semisoterrani i entresol. 

4. Quan la regulació de la zona no especifiqui altra cosa, les alçàries mínimes entre el nivell d’acabat del 

paviment de la planta baixa i la cara inferior del forjat superior serà de 3,50 m, amb excepció pels 

habitatges (que es regiran per la normativa  sobre condicions d’habitabilitat) i altres usos permesos 

(aquests últims amb superfície no superior a 60 m2), on es permetrà una alçada mínima de 2,70 m.  

Article 43. PLANTES SOTERRANIS 
1. En l’edificació ordenada segons alineacions de vial, s’entén per planta soterrani aquella situada pe 

sota de la que té la condició de planta baixa, tingui o no obertures a causa dels desnivells en qualsevol 

dels fronts d’edificació. 

2. En la resta de sistemes d’ordenació, s’entén per planta soterrani tota planta o part de la planta que es 

trobi totalment o parcialment enterrada, la cara superior del sostre de la qual estiguin a menys d’un 

metre per sobre del nivell del terreny exterior definitiu. La part de la planta semienterrada, el sostre de 

la qual sobresurti més d’un metre tindrà, en tota aquesta part, la consideració de planta baixa. 

3. Tret que es disposi altra cosa en les ordenances que regulen la zona, sols s’admet la construcció de 

dues plantes soterrani. 

4. En els soterranis no es permeten els usos residencial i sanitari. En el primer soterrani, sempre i quan 

la cota del paviment no sigui inferior a 1 m respecte el nivell exterior en almenys un ¼ del perímetre, es 

permetran usos que suposin permanència continuada de les persones sempre i quan es doni 

compliment als requeriments de la normativa reguladora d’activitats, incendis i altres aplicables. Els 

soterranis per sota del primer, només podran ser dedicats a aparcaments, instal·lacions tècniques de 

l’edifici, cambres cuirassades i similars. En cas que s’implantin usos principals a la planta soterrani, 

aquest sostre computarà a efectes de l’edificabilitat. 
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5. Tret que no s’indiqui específicament en les ordenances de cada zona, les plantes soterranis podran 

ocupar la totalitat de la parcel·la, mantenint les disposicions de l’Article 67. Separacions mínimes i 

tanques 

6. L’alçària lliure mínima de les plantes soterranis es de 2,20 metres per a garatge aparcament i 2,50 

metres per a la resta d’usos. 

Article 44. PLANTES PIS 
1. S’entén per planta pis totes aquelles plantes que estiguin edificades per sobre de la planta que tingui 

la consideració de planta baixa, excepte la planta que tingui la consideració de sotacoberta.  

2. En cas d’habitatge les alçades útils mínimes permeses per les plantes pis es regiran pel que estipula 

el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d’habitabilitat. En concret: 

3. En obra nova, l’alçada lliure entre forjats de plantes ha de ser com a mínim de 2,70m 

4. L’alçada mínima habitable serà l’alçada entre el paviment acabat i el sostre, que ha de ser, com a 

mínim de 2,50m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no serà 

inferior a 2,20m. 

5. En cas de qualsevol altre ús, s’estarà a les condicions descrites per a ús específic d’habitatge. 

Article 45. ESPAIS SOTACOBERTA 
Es permeten les golfes habitables sempre i quan es compleixin les regulacions sobre alçada reguladora 

màxima i alçada màxima de carener. La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçària lliure 

superior a 1,90 m computarà als efectes de determinar la quantitat de sostre útil i construït de 

l’edificació. El sostre habitable de les plantes sotacoberta computa a efectes d’edificabilitat de la 

parcel·la. En cap cas les golfes habitables podran constituir un habitatge independent del de la planta 

immediatament inferior. 

Article 46. COBERTA 
Tret que les ordenances específiques d’una zona admetin expressament el contrari, les cobertes al 

municipi de Vallgorguina estan subjectes a les determinacions següents: 

1. Tipus de cobertes 

a) La coberta predominant serà inclinada a dues aigües. S’admetrà la coberta inclinada a una sola aigua 

en rehabilitació de cobertes a una sola aigua existents i en nous edificis en què la distància entre el 

carener i la línia d’arrencada de coberta a façana no superi els 6 m.  En aquest cas, sempre es 

mantindrà una franja d’un metre d’amplada als límits de la part no coberta: carener, ràfec 

d’arrencada de coberta i límits amb les finques veïnes (en aquest cas sols aplicables a la tipologia 

d’edificació aïllada), amb la inclinació que l’hi correspondria si s’efectués la coberta ajustada a 

normativa. 

 

b) S’admetrà la realització de cobertes planes i inclinades amb pendents inferiors al 30%, amb les 

condicions expressades en aquest article, en totes les zones, excepte les qualificades com a zona de 

nucli antic clau R1. 

c)  En zones qualificades com a zona de nucli antic clau 1, s’admeten terrats si aquests no superen el 

60% de la superfície  en planta de la coberta. En obres de rehabilitació es permet mantenir els terrats 

descoberts existents i també mantenir els pendents de coberta actuals. 
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d) En clau R1 i clau R2 amb façanes confrontants amb clau R1, únicament s’admeten els terrats inclosos 

en la coberta, no podent ocupar més d’una tercera part de la coberta,  estant situats a més de 2 m. 

de la línia de façana, i no ocupant el terç central de la coberta. 

2. Arrencada de la coberta 

a) Per aquells edificis acabats amb coberta inclinada, l’arrencada de les cobertes comença a comptar des 

del punt de trobada entre el pla superior dels forjats de coberta i les façanes de l’edifici. El punt 

d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada reguladora màxima, sense que en cap cas es trobi a 

més de 90 cm per sobre de l’últim forjat horitzontal, en el cas d’edificació d’alineació de vial, ni 

superi el gàlib màxim en el cas de edificacions de tipologia aïllada i volumetria especifica.  

 

  

 b) En el cas de cobertes planes, es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el pla superior 

del forjat del sostre de la darrera planta. Per sobre d’aquest pla es podrà situar una cambra d’aire i el 

gruix del paviment o acabat, sense que això suposi l’incompliment de les condicions expressades en 

el punt 6 d’aquest article. 

3. La pendent general de la coberta inclinada serà com a màxim del 30%. Per a cadascuna de les 

tipologies, s’estarà a les condicions establertes per la normativa aplicable (CTE i UNE). 

4. Careners 

 a) Per a la tipologia d’edificació d’alineació de vial, el carener serà preferentment paral·lel a la 

façana, de manera que l’evacuació natural de les aigües es faci per façana i pati d’illa i no per 

mitgera, i haurà d’estar preferentment centrat, o bé dins una franja central d’una amplada 

corresponent al 20% de l’amplada total de la coberta.  

 b) Els careners de coberta, així com altres elements construïts no sobrepassaran en més de 3,00 

metres l’alçària de l’arrencada de la coberta al pla de façana. 

 

5. Elements de coberta 

 a) Per sobre dels plans de coberta inclinada definits podran sobresortir elements de ventilació, 

antenes, i cobertes dels celoberts. Les plaques de captació d’energia solar s’integraran als plans de 

coberta.  

 

 b) S’admet l’ocupació parcial de les cobertes planes amb elements tècnics d’aprofitament d’energies 

alternatives i renovables sempre i quan estiguin dins el gàlib que dibuixa un pla inclinat de 30º 

aplicat 90 cm per sobre de la intersecció del pla de la façana, amb la part superior de l’últim  forjat 

en el cas d’edificació d’alineació de vial, ni superi el gàlib màxim en el cas de edificacions de tipologia 

aïllada i volumetria especifica. 
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 c) Les cobertes de celoberts hauran de ser paral·leles als plans de 

60 cm d’aquests en cap punt.  

 d) Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sotacoberta, aquestes es 

podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada. La superfície de l

no podrà ser superior a 1 m2. La superfície d’ocupació del conjunt de les obertures no sobrepassarà 

el 10% de la superfície de coberta. No es podran col·locar agrupades i la distància mínima d’aquestes 

a límits de coberta i carener no podrà se

6. Baranes i murets de tancament perimetral

Les baranes de separació entre 

per sobre de l’acabat de coberta

de 110 cm per sobre de l’últim forjat horitzontal i dins el gàlib que dibuixa un pla inclinat de 30º 

aplicat 110 cm per sobre de la intersecció del pla de la façana

la façana, podent marcar cornisa. 

7. Acabats 

Les cobertes inclinades amb pendents del 30% s’hauran de realitzar amb teula ceràmica, tipus àrab o 

plana. Les cobertes amb inclinació inferior al 30% podran estar realitzades amb xapa metàl·lica o 

materials sintètics, de tonalitats terroses i acabats no bri

Article 47. VENTILACIÓ I IL

1. La ventilació i il·luminació dels habitatges i altres usos permesos s’estarà a les disposicions de la 

normativa d’habitabilitat o altra aplicable vigent en el moment de sol·licitar la llicència.

2. Les xemeneies domèstiques d’evacuació de fums disposaran d’un barret o caputxó en l’extrem 

superior i mantindran una distancia mínima, respecte la pròpia coberta, els balcons i els terrats de les 

finques veïnes, com s’indica en l’esquema següent.

3. Pel que fa a les xemeneies semi industrials i industrials, s’haurà de justificar que es compleix  la 

normativa sectorial vigent en el mom
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d) Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sotacoberta, aquestes es 

podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada. La superfície de les obertures 

no podrà ser superior a 1 m2. La superfície d’ocupació del conjunt de les obertures no sobrepassarà 

el 10% de la superfície de coberta. No es podran col·locar agrupades i la distància mínima d’aquestes 

terrats i cobertes planes tindran una alçària màxima de 1,80 metres 

En el seu encontre amb els plans de façana, no es situaran a més 

0 cm per sobre de l’últim forjat horitzontal i dins el gàlib que dibuixa un pla inclinat de 30º 

Es tractaran com una prolongació de 

s cobertes inclinades amb pendents del 30% s’hauran de realitzar amb teula ceràmica, tipus àrab o 

Les cobertes amb inclinació inferior al 30% podran estar realitzades amb xapa metàl·lica o 

1. La ventilació i il·luminació dels habitatges i altres usos permesos s’estarà a les disposicions de la 

normativa d’habitabilitat o altra aplicable vigent en el moment de sol·licitar la llicència. 

iques d’evacuació de fums disposaran d’un barret o caputxó en l’extrem 
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Article 48. CELOBERTS I PATIS  
1. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts ha de ser la que permeti inscriure a 

l’interior seu un cercle de diàmetre igual a un terç de la seva alçada, amb un mínim de tres metres (3 m). 

Pel que fa a la resta de condicions d’aquests espais, s’estarà al que determina el CTE o la normativa més 

restrictiva aplicable en el moment de sol·licitar la llicència. 

2. Les parets dels celoberts s’han de considerar com a façanes a tots els efectes. 

3. El celoberts i patis podran ser mancomunats quan pertanyin al volum edificable de dues o més 

finques contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquest POUM, que l’esmentada comunitat de pati 

s’estableixi per escriptura pública, inscrita al Registre de la Propietat 

4. Als efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors, s’han de tenir en compte, a més 

les regles següents: 

a) a) Les llums mínimes entre murs del celobert no podran reduir-se amb sortints o altres 
elements o serveis. 

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

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

d) d) Els celoberts podran cobrir-se amb coberta inclinada, sempre que es deixi un espai 
perifèric lliure sense tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la coberta, 
amb una superfície de ventilació mínima igual o superior al 50% de  la seva superfície en 
planta. 

Article 49. COSSOS SORTINTS  
1. Són els que sobresurten de la línia de façana o de l’alineació del pati d’illa i tenen el caràcter 

d’habitables o ocupables. Poden ser tancats, semitancats o oberts. 

2. Són cossos sortints tancats els que tenen tancats tots els costats amb tancaments fixes i 

indesmuntables, com miradors, les tribunes i altres similars. Són cossos sortints semitancats els que 

tinguin tancat totalment algun dels cantons laterals amb tancaments fixes i indesmuntables com son les 

galeries i similars. Són cossos sortints oberts els que no tenen cap dels seus costats tancats amb 

elements fixes i indesmuntables, com els balcons i les terrasses. 

3. No es permeten els cossos sortints tancats. 

4. Els cossos sortints computaran, en el sistema d’ordenació segons edificació aïllada, a efectes 

d’ocupació. 

5. Els cossos sortints computaran a efectes d’edificabilitat segons siguin: 

a) Semitancats: computen el 50% de l’edificabilitat 

b) Oberts: no computen a efectes d’edificabilitat 

En el sistema d’ordenació segons alineació a vial, aquesta edificabilitat no comptabilitzarà en 
l’edificabilitat màxima  de la parcel·la.  
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6. La volada màxima dels cossos sortints s’amidarà perpendicularment a la línia de façana. En el sistema 

d’ordenació segons alineació a vial,  aquests s’hauran de separar de la paret mitgera el que es reguli per 

a cada zona, o tant com volin i com a  mínim 1 m. 

7. En el sistema d’ordenació segons alineació de vial estan prohibits els cossos sortints a la planta baixa. 

Amb les limitacions i restriccions establertes per a cada zona o sector, s’admeten els cossos sortints a 

partir de la primera planta amb les següents condicions: 

a) Als carrers de menys de 6 m no es permeten els cossos sortints semitancats 

b) Els cossos sortints no poden estar a una alçada inferior a 3,5 m de la voravia en qualsevol 

dels seus punts. 

8. En el sistema d’ordenació segons alineació de vial, menys en el cas que la zona corresponent 

estableixi uns paràmetres específics;  s’estableixen les següents prescripcions: 

a) El vol màxim, amidat normalment al pla de façana en qualsevol punt, no serà superior a 

1/10 de l’amplada del carrer, amb un màxim de 1,00m. Si l’edificació donés front a vies o 

trams de diferents amplades, s’aplicarà aquest criteri a cada via per separat. En el cas 

d’existència de vorera a diferent nivell de la calçada, el vol no podrà superar aquella. 

b) A l’espai lliure interior d’illa no es permeten cossos sortints semitancats que ultrapassin la 

profunditat edificable. 

c) El vol màxim dels cossos sortints oberts a l’espai lliure interior d’illa no podrà excedir d’un 

vintè del diàmetre de la circumferència inscriptible  en cada punt d’aplicació, amb un vol 

màxim, en tot cas, de 1,50m. 

d) Els cossos sortints podran ocupar les 2/3 parts de la longitud de la façana. Ells semitancats 

no podran ocupar més de la meitat d’aquella longitud. En qualsevol cas,  els cossos venen 

limitats en llur distància a la mitgera mitjançant el pla límit lateral de vol, que se situa a un 

metre de la paret mitgera. 

9. En el sistema d’ordenació d’edificació aïllada el vol dels cossos sortints semitancats, ve limitat per la 

superfície de sostre edificable de la parcel·la. En els percentatges d’ocupació màxima i en les 

separacions als límits de parcel·la es tindran en compte els cossos sortints. 

10. Amb l’objectiu de millora del comportament energètic de les edificacions, l’Ajuntament podrà 

autoritzar altres tipus de tancaments vidriats tipus galeria, per tal de millorar el comportament 

energètic dels habitatges, sempre que es projectin específicament com a espais entremitjos amb 

aquesta finalitat. 

 

Article 50. ELEMENTS SORTINTS I RÀFECS DE COBERTA. 
1. S’entén per elements sortints, els que sobresurten del pla de façana i no són habitables, com per 

exemple sòcols, cornises, ràfecs, revestiments i similars. En el sistema d’ordenació segons alineació de 

vial s’admeten per regla general els elements sortints fins a un màxim de 20cms del pla de façana, amb 

una alçada mínima sobre la vorera de 2,50m. 

2. Els ràfecs de la coberta, quant es situen a partir de la primera planta, podran volar fins a 45cms del pla 

de façana en els carrers de menys de 15 metres, i 90cms en carrers d’amplada igual o superior a aquesta 

dimensió. 
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Article 51. RECULADES DE L’EDIFICACIÓ 
1. Únicament s’admeten reculades en la zona de nucli antic, clau R1, per tal de facilitar la mobilitat en 

els vials i l’accés amb vehicle als edificis d’aquesta zona. 

2. Les reculades abastaran sempre la totalitat de la façana, excepte en el cas que es pugui justificar la 

correcta integració formal en el conjunt de carrer, d’una reculada de longitud inferior. Els terrenys 

resultants seran cedits gratuïtament i adscrits a la vialitat pública, havent-se d’urbanitzar a càrrec del 

propietari. 

3. La reculada no modificarà el punt d’aplicació de l’alçada reguladora de l’edificació, que s’amidarà en 

el punt d’aplicació corresponent. 

4.  Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a façana de les 

mitgeres que queden al descobert, llevat que aquestes també s’haguessin reculat. En l’atorgament de 

tota llicència d’edificació s’entendrà inclòs aquest condicionament. 

Article 52. SÒL LLIURE D’EDIFICACIÓ 
1. Són els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la i 

separacions mínimes, no podran ésser objecte, en superfície, de cap altre aprofitament més que el 

corresponent a espais lliures al servei de l’edificació principal de la parcel·la o a edificacions aixecades 

com a construccions auxiliars en els supòsits que quedi manifesta aquesta possibilitat.   

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d’aquests espais 

lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes normes urbanístiques pels espais 

lliures. 

3. Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen amb les adequades condicions o suposen un 

perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar la propietat a tancar el solar. 

Article 53. TANCAMENT DE PARCEL·LES I  MURS 
1. Són els elements que delimiten els espais no edificats corresponents a parcel·les contigües o la 

separació entre aquestes i els espais públics. 

2. En el sistema d’ordenació per edificació aïllada, les tanques que confronten amb vials públics, 

dotacions i espais verds, es regularan, quant a alçades i materials, d’acord amb els següents paràmetres: 

a) Les tanques poden ser opaques fins a una alçada de 0,90 m i calades o vegetals fins a un 

màxim de 1,8 m, mesurat des de la rasant del carrer, o si aquesta es troba en un nivell 

inferior, del terreny.  

b) Es subdividirà la tanca o mur en tants trams com sigui necessari per no sobrepassar les 

respectives alçades màximes.  

c) Les tanques que donin a espais públics s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les 

alineacions i rasants d’aquests, encara que, en determinats casos, es permetrà de retirar-

les en part, amb la finalitat de relacionar d’altra forma l’edificació principal o les 

edificacions auxiliars amb el carrer. En aquests casos, l’espai intermedi entre edificació i 

alineació pública s’haurà de mantenir, tractat amb jardineria a compte del propietari del 

sòl. 

3. En el sistema d’ordenació per edificació aïllada, les tanques que confronten entre parcel·les  es 

regularan segons els següents paràmetres: 
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a) L’alçada màxima de les tanques opaques als límits entre parcel·les s’ajustarà a les 

condicions de l’apartat 2.a) i els amidaments es prendran des de la cota natural del terreny 

en la partió amb el veí (terreny original existent o virtual), o des de la cota actualment 

existent si aquest s’ha efectuat ajustat a la normativa d’aplicació en matèria de moviment 

de terres.  

b) En cas de diferència de cotes entre les parcel·les veïnes la part opaca (inclusiu mur de 

contenció, si és el cas) no podrà superar els  2,5 metres des de la cota del terreny definitiu 

de la parcel·la inferior. 

 
4. En clau R6, Cases aïllades, en el cas de parcel·les amb pendent ascendent des del carrer sempre i qual 

el terreny natural formi un talús superior a 60 graus mesurat ortogonalment des del pla horitzontal del 

carrer, almenys en un 50% de la seva façana a carrer, es permetrà la construcció del garatge adossat a 

carrer, en la part on es produeixi aquest angle major de 60 graus, segons s’indica en l’Article 

66Construccions auxiliars i instal·lacions esportives i l’Article 111 Zona de Cases Aïllades. Clau R6. 

6. Les tanques poden ser opaques realitzades en obra massissa a la part inferior, i la resta de tanca fins 

arribar a la cota màxima s’acabarà amb vegetació d’arbust viu, enllistonat vertical o horitzontal de fusta 

tractada per a la intempèrie o enllistonat metàl·lic. També s’admet la col·locació d’una barana 

metàl·lica, acabat pintat mate, formada per els mínims suports verticals imprescindibles i un element 

horitzontal. Els murs d’obra estaran acabats amb arrebossat pintat o estucat. En el cas de tanques 

realitzades amb vegetal viu, s’admetrà la col·locació d’una malla metàl·lica de simple torsió, 

galvanitzada, per la banda interior de la parcel·la. 

Article 54. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
1. Les construccions auxiliars són edificacions o cossos d'edificació al servei dels edificis principals, amb 

destí a garatge particular, casetes de jardí, safareigs, rebost, vestuaris, llenyers, porxos, piscines, basses 

de reg, dipòsit de reserva d'aigües, dipòsits de gas o gasoil, casetes per instal·lacions depuradores, 

calderes, bombones de gas, pèrgoles i d'altres similars. 

2. En les noves edificacions les construccions auxiliars no s’admeten desvinculades de l’edificació 

principal. El sostre edificat de les construccions auxiliars és computable als efectes del càlcul 

d’edificabilitat i ocupació globals, i caldrà que compleixin les separacions mínimes establertes per a cada 

zona. 

3. No poden superar l’alçada d’una sola planta, amb un màxim de 2,70 m entre el nivell d’acabat del 

paviment interior i la cara inferior del forjat del sostre, ni una ocupació màxima del 5% de la parcel·la. 

4. Les condicions de l’edificació en interior d’illa es regularan en les condicions particulars de cada zona, 

i s’hauran de subjectar a les regulacions generals sobre condicions estètiques, així com les indicades en 

l’Article 66 d’aquesta normativa, si és el cas d’edificacions aïllades. 

5. Per a les construccions auxiliars existents, s’admet la conservació de les realitzades amb llicència o 

que hagin estat objecte de legalització amb anterioritat a la data d’aprovació del POUM.  

6. Instal·lacions esportives: Es permet la instal·lació d’instal·lacions esportives, piscines, frontons, pistes 

de tennis i anàlegs, sempre que l’alçada de les seves tanques sigui com a màxim la fixada per les tanques 

de parcel·la, quan es situïn dintre de la franja de terrenys fixada com a separació de la construcció als 

límits de parcel·la. Aquestes instal·lacions a l’aire lliure no computaran a efectes d’edificabilitat ni 

d’ocupació. Per a la construcció de piscines, aquestes mantindran una separació mínima a límits de 

parcel·la de 1 metre, sempre i quan la seva construcció no sobrepassi en la línia límit de parcel·la, el 
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nivell del terreny natural, en altre cas s’haurà de separar un mínim de tres metres. Les instal·lacions de 

“barbacoa” i “pèrgoles” es separaran un mínim de 3 mts. del llindars de la parcel·la. 

 

CAPÍTOL III. PARÀMETRES BÀSICS DE REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ ALINEADA 

A VIAL 

1. L’edificació alineada a vial es regula a través dels paràmetres bàsics que es relacionen a continuació: 

nombre màxim de plantes, alçaria reguladora màxima, fondària edificable, façana mínima de parcel·la, i 

espai lliure interior. 

2. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació especifiques de cada zona. 

Article 55. PLANTA BAIXA D’UN EDIFICI REFERIDA AL CARRER 
1. La planta baixa és aquella el paviment de la qual està situat entre seixanta centímetres (0,60 m) per 

sobre i seixanta centímetres (0,60 m) per sota de la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota 

respectivament que correspongui a la parcel·la.  

2. Quan, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits establerts 

en el punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de posició inferior. 

3. En els casos de parcel·les que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de planta baixa 

es referirà a cada front, com si es tractés de dues parcel·les de fronts fins al punt mig de l’illa. 

Article 56. ALÇADA REGULADORA MÀXIMA D’UN EDIFICI REFERIDA AL CARRER 
1. L’alçada reguladora màxima (ARM) de l’edificació i el nombre màxim de plantes és l’establert a les 

normes aplicables a cada zona. 

2. En l’edificació alineada a vial, l’ARM és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa 

l’alçària límit de l’edificació des de la vorera. L’alçada de l’edificació s’amidarà segons les disposicions 

generals de l’Article Regles sobre determinació de l’alçada reguladora. 

3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima només es permetrà la coberta definida a l’Article 46. 

Coberta. 

Article 57. REGLES SOBRE DETERMINACIÓ DE L’ALÇADA REGULADORA 
En els edificis situats segons l’alineació de vial l’alçària reguladora s’amidarà d’acord amb els supòsits 

següents: 

1. En els edificis regulats per alineació a carrer amb façana a una sola via: 

 a) si la rasant del carrer, presenta una diferència de nivells entre els extrems de la façana de 

cota més alta i més baixa de menys de 60 cm, l’alçada reguladora màxima s’amidarà al centre de la 

façana. 

 b) si la rasant del carrer presenta una diferència de nivells entre els extrems de la façana major 

de 60 cm, l’alçada reguladora màxima s’amidarà a partir d’un nivell situat 60 cm per sota de la cota de 

l’extrem de façana de cota més alta. 

 c) quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana, la rasant 

de la voravia se situï  180 cm per sota del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima, la façana 

s’haurà de dividir en els trams que calguin perquè això no passi.  
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d) quan els edificis regulats per alineació a carrer amb façana a una sola via siguin de pendent 

superior a 10%, es procedirà amb les mateixes regles que els apartats anteriors, però amb intervals de 

0,80 i 2,40 metres, en la diferència de nivells en els extrems de la façana. 

2. En els edificis regulats per alineació a carrer amb façana a dues o més vies, que facin cantonada o 

xamfrà, s’aplicaran les condicions de l’apartat anterior, però operant amb el conjunt de les façanes 

desenvolupades com si es tractés d’una sola. 

3. En els edificis amb façana a dues vies que no facin cantonada, amb profunditats edificables definides 

per ambdós vials, es regularà la seva alçària com si es tractés d’edificis independents, amb una fondària 

equivalent a la meitat de la profunditat de l’illa de cases. 

Article 58. PROFUNDITAT EDIFICABLE 
1. La profunditat edificable definida com la distància normal a la línia de façana que limita l’edificació 

per la part posterior, es troba indicada gràficament en els plànols d’ordenació corresponents a la 

zonificació detallada en sòl urbà.  

2. La fondària edificable en cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb cossos sortints oberts i 

amb elements sortints quan la separació entre alineacions interiors sigui com a mínim de 8 metres. 

Article 59. TRACTAMENT DE LES PARETS MITGERES 
Quan a conseqüència de diferents alçàries entre els edificis, reculades de les edificacions, diferents 

moments de les construccions o d’altres causes, puguin sortir mitgeres al descobert, encara que siguin 

temporalment, s’hauran d’acabar amb material de façana. 

 

CAPÍTOL IV. PARÀMETRES BÀSICS DE REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

1. L’ordenació en edificació aïllada es regula a través de les disposicions d’aquest capítol i a través dels 

paràmetres que es relacionen a continuació: índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, alçada 

reguladora màxima respecte a la cota del terreny, ocupació màxima de la parcel·la i separacions de 

l’edificació al carrer i a les partions de parcel·la 

2. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació especifica de cada zona. 

Article 60. TERRENY NATURAL 
1. A efectes d’aquesta normativa, tindrà la consideració de terreny natural, el terreny existent, abans 

de l’inici de qualsevol moviment de terres o altres obres, i sempre que el seu perfil, no hagi estat alterat. 



 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   

Vallgorguina                                                                                                                                                                                                 Text refós 

 

Normes urbanístiques 
 
    

31 

2. En cas que el terreny o parcel·la hagi estat alterat, tindrà la consideració de terreny natural, el perfil 

imaginari que reprodueixi el perfil del terreny natural, en funció de la prolongació dels perfils dels 

terrenys confrontants i/o que es pugui deduir en els plànols topogràfics a escala 1/1000 d’aquest POUM. 

Article 61. ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA I MOVIMENTS DE TERRES 
1. En les parcel·les amb pendents i en els casos en que sigui necessari l’anivellació del sòl en terrasses, 

aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les següents condicions: 

a) Les plataformes d’anivellació en els primers 3 metres a comptar perpendicularment des del 

límit dels llindars, no podran situar-se a més de 1,50 metres per damunt i a 2,20 metres per 

sota de la cota natural del llindar. En qualsevol cas, aquestes plataformes d’anivellació no 

podran donar lloc a murs d’alçada superior a 2,50 metres. Es considera excepció les situacions 

de contacte amb carrer d’accés amb l’objectiu de facilitar l’aparcament de vehicles que es 

descriuen a l’Article 66 d’aquesta Normativa. 

b) Els murs interiors de parcel·la no superaran una alçada aparent de 2,50 metres. La distancia 

mínima entre els murs serà de 3 metres i els talussos entre murs respectaran el terreny natural 

o no podran superar el 30% de pendent i seran enjardinats.  

 

c) Els murs als límits de parcel·la tindran les consideracions següents:  

 a vial:  

- En aquelles parcel·les situades al costat muntanya respecte del carrer que,  excepcionalment 

presentin un desnivell del terreny natural entre 1,50m i 2,50m respecte a la rasant del carrer, s’hi 

podrà construir un mur de contenció de fins a 2,50 m, si la diferència fos superior a 2,50 m, es 

contindrà el terreny natural amb la pendent existent mitjançant rocalla enjardinada. 

 a veïns:  

- A la partió, només es permetrà la modificació del terreny natural amb les mateixes limitacions 

de la resta de murs en els llindars, si hi ha comú acord entre els dos propietaris. En cas contrari, 

no es permet la modificació del terreny natural en una franja mínima d’1m dins de cada 

propietat  

- Quan la resant de la partió ja hagi estat modificada respecte el terreny natural per la parcel·la 

veïna, es podrà modificar en la pròpia parcel·la, en el mateix sentit (ascendent – descendent), 
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sense superar l’alteració en 1,5 m respecte el terreny natural i quant l’alteració entre les dos 

parcel·les veïnes no sigui superior a 2.20m. 

2. Tots els murs de contenció visibles des dels espais públics hauran de tenir un acabat exterior amb 

concordança amb els materials de l’entorn.  

3. Damunt dels murs tan sols es podrà col·locar un element de reixa, tela metàl·lica o preferiblement 

vegetació d’arbust viu, amb una alçada màxima de 0,90 m.  

4. El projecte edificatori per a la sol·licitud de llicència, haurà d’incorporar la indicació dels nivells del 

terreny natural, els de l’anivellació final de la parcel·la, així com la definició del seu tancament. Aquesta 

anivellació de la parcel·la no servirà per mesurar l’alçada reguladora màxima de l’edificació, que es 

mesurarà a partir de la planta baixa, tal i com s’especifica a l’Article 65. Alçada reguladora màxima 

(ARM) Planta baixa i planta soterrani. 

Article 62. OCUPACIÓ MÀXIMA DE PARCEL·LA 
1. En les normes de cada zona es fixen els percentatges d’ocupació màxima de parcel·la per l’edificació. 

L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de 

l’edificació, inclosos els cossos i elements sortints. 

2. L’ocupació dels soterranis es fixa per a cada zona en l’articulat de la seva regulació detallada, o en 

altre cas es fixa genèricament en l’Article 43.  Plantes soterrani, de la present normativa. 

3. Les rampes d’accés al soterrani, sempre que no estiguin cobertes, no computaran a efectes 

d’ocupació del sòl i podran adossar-se als límits de parcel·la. 

Article 63. ESPAI LLIURE DE LA PARCEL·LA 
1. Es l’espai privat per damunt de la rasant del terreny que no pot esser ocupat per a l’edificació, i que 

haurà d’estar enjardinat i en bones condicions d’ornat i manteniment. Els espais lliures de parcel·la 

s’arbraran i enjardinaran bàsicament amb especies pròpies d’aquesta zona i de baix consum hídric (suro, 

alzina, roure, freixe, xiprer, tamariu, llorer, arboç). 

2. Per tal de reduir els efectes de la impermeabilització del sòl i evitar una excessiva escorrentia 

superficial, es limitaran les àrees pavimentades del espai lliure d’edificació de les parcel·les d’acord amb 

la següent proporció: un màxim d’un 25% per parcel·les superiors a 800 m2; un màxim d’un 30% per 

parcel·les entre 300 i 800 m2; i un màxim d’un 35% per parcel·les menors de 300 m2. 

Article 64. L’ÍNDEX D’EDIFICABILITAT NET 
1. Dins cada una de les zones i subzones, es fixa com a paràmetre bàsic l’índex d’edificabilitat net. 

Aquest índex multiplicat per la superfície de cada parcel·la dóna el sostre màxim admissible dins cada 

una d’elles. 

2. En el conjunt de l’edificabilitat es tindran en compte les superfícies de tots els sostres construïts, 

inclosos el 50% dels porxos i terrasses cobertes. No es considera com a superfície construïda pel càlcul 

del coeficient d’edificabilitat, la superfície no ocupada pels usos de les plantes soterranis, els espais  no 

habitables de la planta sota coberta i les piscines. 

 

Article 65. ALÇADA REGULADORA MÀXIMA (A.R.M.) PLANTA BAIXA I PLANTA 

SOTERRANI. 
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1. L’alçada reguladora màxima (A.R.M.) de l’edificació  es determinarà en cada punt a partir de la cota 

de la planta baixa o de la part de planta que tingui tal consideració, i ve definida per a cada una de les 

zones juntament amb el número de plantes. 

L’alçada reguladora màxima de l’edificació es mesurarà verticalment des de la cota de la planta baixa 

fins al nivell d’arrencada de la coberta o del pla superior del terrat o coberta plana. 

a)Tindrà la consideració de planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani real o 

possible, segons la definició que segueix. 

b)Tindrà la consideració de planta soterrani tota la planta o part de la planta que quedi 

enterrada i no sobresurti més de 1 metre del terreny final o d’acabat de la parcel·la. Únicament podrà 

esser aparent en tota la seva alçada, l’entrada i la porta del garatge en una amplada màxima de 4,50 m. 

 

 

 

 

 
 
 
2. La cota de la planta baixa figurarà en la secció o seccions del projecte edificatori, referenciada al 

plànol topogràfic de la parcel·la, amb un nivell d’informació i precisió suficient per a la seva correcta 

identificació. 

3. Tota construcció, incloent coberta i volums complementaris, quedarà compresa en el gàlib determinat 

per un plànol paral·lel al terreny natural i distant a aquest en mesura vertical a una alçada que 

correspondrà a l’alçada reguladora màxima establerta per a cada zona incrementada en 1´50 metres. 
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4. Els nivells del terreny natural, els de l’anivellació final de la parcel·la, així com la definició del seu 

tancament, s’inclouran en el projecte edificatori, per a la sol·licitud de la llicència d’edificació. 

 

Article 66. CONSTRUCCIONS AUXILIARS  
S’entén per construccions auxiliars les edificacions i cossos d’edificacions al servei dels edificis principals. 

Aquestes construccions, que computaran dins del volum màxim autoritzat en cada cas, se separaran 

dels llindars de la parcel·la a la mateixa distància que les edificacions principals. Aquestes edificacions 

podran disposar-se aïllades, o bé, adossades a l’edifici principal i hauran de complir els paràmetres 

generals indicats a l’Article 54. Construccions auxiliars. 

a) En els terrenys en declivi, amb pendents superiors al 60%, s’admetrà que l’alineació del 

garatge en un ample màxim de 6 metres s’ajusti a l’alineació del vial. Sempre que això succeeixi 

l’edificació no podrà sobresortir d’un pla horitzontal situat a 3metres de la rasant de la vorera. 

b) En els terrenys amb pendent ascendent tan sols s’admetran garatges en el tancament de 

parcel·la, o amb separació inferior a l’assenyalada com a separació de vial, quan quedin encastats en el 

massís de terres natural sempre que no sobrepassi una línia paral·lela a 1 metre per damunt de la rasant 

natural, i sense sobresortir d’un pla horitzontal situat a 3 metres de la rasant de la vorera, tal i com es 

disposa en l’Article 111.  

Article 67. SEPARACIONS MÍNIMES I TANQUES 
1. Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les seves 

partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són distàncies que hauran de respectar tant les 

edificacions com els seus cossos sortints (excepte ràfecs de fins 45 cm). Els soterranis i edificacions 

auxiliars s’ajustaran (a excepció de les piscines i “barbacoes”), segons l’Article 66. Construccions auxiliars 

i instal·lacions esportives. 

En el cas de plantes soterranis resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o excavacions hauran de 

respectar les distàncies mínimes establertes a les partions de parcel·la. 

2. Pel que fa a les condicions de les tanques, s’estarà al que estableix l’article Tancament de parcel·les i  

murs. 

3. En les parcel·les en cantonada on la longitud de la façana als vials sigui molt superior a la longitud de 

les altres partions, i com a conseqüència no poden materialitzar l’ocupació del 30% de l’edificació sobre 

la parcel·la, podran reduir la distància de l’edificació als vials, en la mateixa distància per a tots els 

carrers, i amb un mínim de la separació a altres llindars fixada per cada subzona,  per tal de poder assolir 

una ocupació de l’edificació sobre la parcel·la de, com  mínim, el 30%. 

 

CAPÍTOL V. PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS 

Article 68. DESENVOLUPAMENT DE LA REGULACIÓ DELS USOS GLOBALS 
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En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos que s’hi admeten. Aquests usos s’hauran 

d’ajustar a la regulació establerta en aquest capítol. 

Article 69. CLASSIFICACIÓ D’USOS  
A efectes d’aquest Planejament i del que el desplegui, s’estableixen els següents criteris de classificació 

d’usos. 

   a. Segons la permissivitat. 

   b. Segons el domini. 

   c. Segons l’activitat 

   d. Segons el règim d’intervenció 

Article 70. CLASSIFICACIÓ D’USOS SEGONS LA PERMISSIVITAT 
1. D’acord amb aquest criteri es diferencien els usos permesos dels usos prohibits. 

2. Són usos permesos els expressament admesos a la corresponent regulació de zona. Als usos 

permesos se’ls pot fixar limitacions, i resulta d’aquesta limitació la classificació següent: 

   a. Ús global: El principal que defineix  l’especialització d’un àmbit, sector o zona. 

   b. Usos compatibles: Els que poden ser simultanis i coexistir amb l’ús global. 

   c. Usos condicionats: Els que requereixen regulacions específiques de l’entorn o certes 

limitacions per a ser admesos. 

   d. Usos provisionals: Els que no són compatibles amb l’ús global, però no necessiten obres o 

instal·lacions permanents i no dificulten l’execució dels plans, i poden ser autoritzats amb caràcter 

provisional en els termes previstos per l’article 53 del TRLU. 

3. Els usos prohibits són els que no s’indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl. 

Article 71. CLASSIFICACIÓ D’USOS SEGONS EL DOMINI 
1. D’acord amb aquest criteri es diferencien usos públics i privats. 

2. Són usos públics els referits als serveis prestats per l’Administració o per gestió dels particulars sobre 

els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per l’Administració en béns de propietat 

particular mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus d’ocupació. 

3. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada: 

   a. Ús particular és el que realitza individualment el titulat d’una propietat. 

   b. Usos col·lectius són els usos privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer a una 

associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament d’una quota o d’un preu o 

alguna altra contraprestació. 

   c. Usos comunitaris són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma 

mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris. 

Article 72. CLASSIFICACIÓ D’USOS SEGONS L’ACTIVITAT 
D’acord amb aquest criteri es diferencien els usos d’habitatge, hoteler, comercial, d’oficines, magatzem, 

industrial, sanitari, sociocultural, docent, restauració, recreatiu i espectacles, esportiu, agrícola, 
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ramader, forestal, càmping i caravàning, garatge i aparcament, tallers de reparació de vehicles, serveis 

tècnics i mediambientals i estacions de servei.  

1. Ús d’habitatge 

És destinat a l’allotjament o residència familiar, segons els tipus següents: 

    a. Habitatge unifamiliar: És l’edifici destinat a un sol habitatge i situat en una parcel·la 

independent, situat aïllat o agrupat horitzontalment, que té accés independent i exclusiu des de l’espai 

públic. 

    b. Edifici d’habitatges o plurifamiliar: És l’edifici que conté diversos habitatges, amb accés i 

elements comuns. 

2. Ús comercial 

    a. Es el que, segons l’art. 5 del decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, 
s’estableix en els locals, construccions, instal·lacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es 
desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o 
ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics. 
Queden exclosos d’aquesta consideració els espais situats a la via pública en què es duguin a terme 
mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l’ajuntament. 
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la 
seva superfície, el règim de venda, l’assortiment i la seva relació amb altres establiments. 
 
   b. Els establiments de caràcter col·lectiu són els integrats per un conjunt d’establiments situats 
en un o en diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es duen a terme diferents 
activitats comercials. 
 

 2.1. Classificació per raó de la superfície de venda 

a. En el municipi de Vallgorguina s’admet només, per raó de la seva superfície, el petit comerç. 

No es permetran en tot el municipi establiments considerats com a grans o mitjans establiments comercials, 

d’acord amb les definicions del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials 

de Catalunya i les modificacions que incorpora la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat 

econòmica. 

2.2. Classificació per raó de la singularitat de l’establiment 

a. Segons la modificació de l'article 6 del Decret llei 1/2009, els Establiments comercials 

singulars (ECS): els establiments de venda a l'engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda 

d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la 

construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers. 

b. Els establiments comercials singulars es classifiquen en petits establiments comercials (PEC), 

mitjans establiments comercials (MEC), grans establiments comercials (GEC) i grans establiments 

comercials territorials (GECT), d'acord amb els trams de superfície que estableix la lletra a de l’esmentat 

article. 

3. Ús d’oficines i serveis privats 

Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d’acord amb la Classificació 

catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-2009, correspon a les incloses en els Grups 01.3 i 63.3, 

i les Divisions 65 a 74 i 93, excepte la Classe 93.04 que incorporen les institucions financeres, 

assegurances, serveis prestats a les empreses, lloguers i altres serveis.  

4. Ús hoteler i d'apartaments turístics 
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Es el que correspon als establiments hotelers hotels (hotels i hotels apartament), hostals o pensions, i 

apartaments turístics, segons la  Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. Els hotels i els 

hotels apartament són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en unitats 

d'allotjament i que, tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les 

vint-i-quatre hores del dia. 

Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en habitacions 

que, per la dimensió, l'estructura o les característiques de l'establiment o per la tipologia dels serveis, no 

assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament. Els apartaments turístics són establiments 

que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat 

per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació, amb els 

serveis turístics corresponents. Caldrà donar compliment a la normativa turística vigent. 

5. Ús turisme rural i habitatge d'ús turístic 

Segons la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, els establiments de turisme rural són 

establiments que presten servei d'allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d'habitacions o 

de cessió de l'habitatge sencer, segons les modalitats i els requisits definits per reglament. Els 

establiments de turisme rural es classifiquen en Cases de pagès i Allotjaments rurals. Els habitatges d'ús 

turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi 

de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat 

i amb les característiques establertes per reglament. Caldrà donar compliment a la normativa turística 

vigent. 

6. Ús de restauració 

És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i cafès, sense espectacle. Dintre de la 

Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en els Grups 

55.3, 55.4, 55.5. 

7. Ús recreatiu i espectacles 

És el referent a les activitats del lleure i de l’esplai, no compreses en cap altra qualificació. Dintre de la 

Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en els Grups 

92.1, 92.2, 92.3 i 92.7. 

8. Ús Sanitari-assistencial 

És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, 

residències geriàtriques, dispensaris, consultes i similars. L’ús sanitari també inclou els serveis socials, les 

activitats termals i els balnearis, les clíniques veterinàries i establiments similars. D’acord amb la 

Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en la Divisió 

85 i la Classe 93.04. 

9. Ús esportiu 

Inclou els locals, edificis i instal·lacions condicionades per a la pràctica i l’ensenyament dels exercicis de 

cultura física i esport. Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, 

correspon a les incloses en el Grup 92.6. 

10. Ús docent-educatiu 

Comprèn els centres dedicats a l’ensenyament preescolar, educació general bàsica, batxillerat i formació 

professional, així com les seves instal·lacions complementàries. 

Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses 

en la Divisió 80, sobre educació. 

11. Ús sociocultural i religiós 
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Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la creació 

personal i d’artística, les de caràcter religiós i les associatives. S’hi inclouen per tant, cases de cultura, 

centres socials, biblioteques, casinos, sales d’art i d’exposició, etc., així com també les esglésies, 

temples, capelles, centres de culte, convents i similars. 

Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses 

en la Divisió 91, 92.4, 92.5. 

12. Ús de serveis tècnics i mediambientals 

Comprenen les instal·lacions i els espais reservats pels serveis tècnics d’electricitat, abastament d’aigua, 

gas, telefonia, sanejament i similars, incloses les oficines i magatzems als servei d’aquest ús. En les zones 

del sòl urbà s’admeten les instal·lacions d’electricitat, abastament d’aigua, gas i telefonia pròpies de les 

edificacions. 

13. Ús d’indústria 

Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten 

instal·lacions adequades. Inclou les determinades per la Classificació catalana d’activitats econòmiques 

de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en la Divisió 15 a 40.  

A les zones industrials on s’admet l’ús comercial,  els hi són d’aplicació els articles 6 i 9 del Decret llei 

1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials de Catalunya i les modificacions 

que incorpora la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica., concretament 

els que es refereixen als establiments comercials singulars (ECS). 

En relació als conceptes esmentats, s'estableixen les següents categories d' indústries: 

Categoria 1ª:  Activitats artesanes o indústries familiars que no siguin susceptibles de produir 
molèsties o sorolls sobre l’entorn superiors als propis d' un habitatge, que utilitzin màquines o aparells 
moguts a mà o per motors de baixa potència, i que compleixen tots els paràmetres per ésser 
considerades com innòcues en la corresponent Ordenança de permisos, obres i instal·lacions. 

Categoria 2ª: Comprèn aquelles indústries compatibles amb l’habitatge i que no reprodueixen 
efectes molestos greus sobre l’entorn. Es caracteritza per tenir una potència mecànica inferior a 20 Kw 
en el seu entorn conjunt i qualsevol de les màquines per separat no tindran una potencia superior a 5 
Kw. Contempla els tallers de reparació de vehicles, destinats al manteniment de vehicles en el ram 
mecànic i electricitat com activitat mixta d’indústria i servei, que són compatibles amb l’ús residencial. 

Categoria 3ª: Comprèn aquelles indústries no compatibles amb l’habitatge. Comprenen la 
mitjana i petita indústria en general, excepte aquelles que per les seves característiques no poden ser 
admeses amb contigüitat a d’altres usos. S’inclouen els tallers de planxisteria o pintura. 

 Categoria 4ª: Comprèn aquelles indústries que per les seves característiques s’han d'instal·lar 

en zones industrials sense contigüitat amb activitats que no siguin industrials. 

14. Ús de magatzem 

D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, , correspon a les 

incloses a la Divisió 63, Grup 63.1 que componen els dipòsits i magatzems de mercaderies. 

Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, es considerarà 

tot el conjunt com una indústria. 

Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en el 

mateix local, es considerarà tot el conjunt com un ús comercial. 

15. Ús de tallers de reparació de vehicles 
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Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles amb el ram mecànic i electricitat com 

activitat mixta d’indústria i servei, que són compatibles amb l’ús residencial. 

No inclouen els tallers del ram planxa o pintura que tindran la consideració d’indústria. 

16. Ús de garatge-aparcament 

És el que correspon als espais situats a l’interior de l’edifici 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. 

Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats 

econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en el Grup 50.2 i la Subclasse 63.214. 

Pel que fa a l’aparcament relacionat amb els grans establiments comercials singulars, s’haurà d’adequar 

al que determina l’article 12 del Decret 378/2006, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del 

Decret Llei 1/2009. 

17. Ús d’estació de servei 

Instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gas-oil i lubricants que tingui, com a mínim, 

ubicats de forma conjunta els següents elements: Tres aparells sortidors per el subministrament de 

benzines i gas-oil d’automoció, Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire, i Equip 

d’extinció d’incendis 

L’estació de serveis admet com a usos complementaria els d’oficines i serveis (relacionats amb la 

instal·lació), comerç, restauració i tallers de reparació d’automòbils, magatzem (relacionat amb la pròpia 

instal·lació). La disposició addicional vuitena del Decret llei 1/2009 esmentat, permet que a les noves 

implantacions d’establiments dedicats a la venda de carburants localitzades fora de la trama urbana 

consolidada, incorporar un petit establiment comercial amb una superfície de venda fins a 200 m2, com 

a servei complementari a la benzinera. 

18. Us agrícola 

En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a l’entorn de 

les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins. D’acord amb la 

Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en el Grup 

01.1. 

19. Ús ramader 

Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja siguin granges, vivers i els 

d’aqüicultura. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, 

correspon a les incloses en el Grups 01.2, 01.3, 01.5 i la Divisió 05. 

20. 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 disposicions que la desenvolupen. D’acord amb la Classificació 

catalana d’activitats econòmiques de 2009, CCAE-09, correspon a les incloses en el Grup 02. 

21. Ús de càmping 

Segons la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya , els càmpings són establiments que 

presten servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, destinats a la 

convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, 

autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin 

establertes per reglament. 

22. Ús extractiu 
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Són usos extractius els que consisteixen en la retirada de materials geològics del seu emplaçament 

natural cara al seu posterior aprofitament econòmic. Comprès també els primers treballs d’acopi, tria i 

selecció de materials per a la seva posterior transformació. 

Els usos extractius s’han d’assignar sempre a àmbits acotats amb caràcter temporal, de forma que 

l’exercici de les intervencions associades als mateixos es limita al termini establert en la corresponent 

autorització; finalitzada aquesta, o parcialment al llarg de l’explotació d’àmbits acotats, s’ha de procedir 

a la restauració dels terrenys per permetre l’exercici d’altres usos. 

No es pot autoritzar cap activitat extractiva, sigui a cel obert o subterrània, a menys de mil metres 

(1.000 m) de qualsevol sòl urbà o urbanitzable. 

 

Article 73. CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS SEGONS EL RÈGIM D’INTERVENCIÓ 
Les activitats sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa que es regulen es classifiquen en: 

Industrials; Mineres; Agrícoles i ramaderes; Energètiques; Comercials i de serveis; Recreatives, 

espectacles i d’oci; De gestió de residus. 

Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en compte els annexos 

d’activitats que estableix la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats o les 

corresponents que la substitueixin o modifiquin. 

Article 74. SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS 
   a. Tipologia d’edificis: 

- Edifici aïllat: S’entén per edifici aïllat el que deixa una franja lliure d’edificació, tant amb els edificis 

confrontants com amb el carrer. 

- Edifici independitzat: S’entén per edifici independitzat, en zones on s’admeti la construcció 

d’habitatges, aquell amb parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, 

deixant un espai lliure mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, excepte a les 

façanes on es disposarà d’aïllament per junts de dilatació, i a la part superior, on es disposarà una tanca 

o protecció amb material elàstic, per tal d’evitar la introducció de deixalles o aigua de pluja en l’espai 

intermedi. La construcció i conservació dels junts de dilatació de façanes i la protecció superior són a 

càrrec del propietari de l’edifici industrial. 

   b. Situacions relatives de l’activitat 

S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats d’emplaçament físic 

respecte d’altres usos. 

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. 

D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions (vegeu els gràfics del següent 

article): 

Situació 1: Dins del sòl urbà residencial 

a) En planta soterrani d’edifici d’habitatges amb accés independent. 
b) En planta baixa d’edifici d’habitatges amb accés independent 
c) En planta baixa o planta pis d’edifici d’habitatges amb accés per mitjà d’espais comunitaris 
d) En planta pis d’edifici d’habitatges amb ús d’habitatge a les plantes inferiors. 

Situació 2: Dins del sòl urbà residencial 

a) En planta baixa o inferior d’edifici no destinat a l’ús d’habitatges amb accés exclusiu  
b) En planta pis d’edifici no destinat a l’ús d’habitatge 
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c) Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu 

Situació 3: En zones industrials dins del nucli urbà 

a) En edifici independitzat amb façana al carrer i no exclusiu a una activitat 
b) En edifici independitzat amb façana al carrer i exclusiu a una activitat 

Situació 4: En zones industrials separades del nucli urbà 

a) En edificis aïllats fins a 7 metres de les parcel·les veïnes 
b) En edificis aïllats més de 7 metres de les parcel·les i dedicats a una única activitat. 

Situació 5: En zones allunyades del nucli urbà 

a) En edificis aïllats en zones especials exclusives per a aquest ús.  
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Article 75. USOS ESPECÍFICS EN RELACIÓ A LES SITUACIONS RELATIVES  
USOS SITUACIONS RELATIVES 

    1 2 3 4 5 

    a b c d a b c a b a b a 

Comerç PEC – Petits <800 m2 x x x   x x x x x x x x 

  MEC – Mitjans >=800 - 1300 m2 x x x   x x x x x x x x 

 GEC – Grans >=1300 - 2500 m2   x     x x x x x x x x 

 GECT – Grans territorials > 2500 m2    x     x x x x x x x x 

 ECS – Singulars   x     x x x x x x x x 

Oficines i serveis < 120 m2   x x x x x x x x x x x 

  > 120 m2   x     x x x x x x x x 

Hoteler < 50 habitacions   x x x x x x x x x x x 

  > 50 habitacions         x x x x x x x x 

Restauració     x   x x x x x x x x 

Recreatiu           x x x x x x x x 

            x x x x x x x x 

Indústria sotmesa al règim de comunicació   x     x x x x x x x x 

Indústria sotmesa al règim de llicència ambiental 
  

            x x x x x x 

Indústria sotmesa al règim de llicència ambiental i informe preceptiu 
  

            x x x x x x 

Indústria sotmesa al règim d’autorització ambiental             x x x x x x 

Magatzems Productes perillosos <= 50 m3         x   x x x x x x 

 Productes perillosos > 50 m3             x x x x x x 

  Mercaderies > 2000 m2             x x x x x x 

  Minerals, combustibles fòssils i materials 
pulverulents 

            x x x x x x 

Serveis tècnics i mediambientals            o  o x x x x x x 

               x x x x x x 

                x x x x x x 

Tallers mecànics i de reparacions de vehicles   x         x x x x x x 

                x x x x x x 

Aparcament 100 - 2.500 m2 x x     x   x x x x x x 

  > 2.500 m2 x x     x   x x x x x x 

Estació de Serveis             x x x x x x 

Educatiu < 120 m2 (<=100 places)   x     x x x x x x x x 

  > 120 m2 (>100 places)         x x x x x x x x 

Sanitari assistencial < 120 m2   x     x x x x x x x x 

  > 120 m2   x     x x x x x x x x 

Hospitals, clíniques i establiments sanitaris <=100 llits   x     x x x x x x x x 

  > 100 llits   x     x x x x x x x x 

CAP i hospitals de dia <= 750 m2   x     x x x x x x x x 

  > 750 m2   x     x x x x x x x x 

Centres geriàtrics <= 50 places   x     x x x x x x x x 

  > 50 places   x     x x x x x x x x 

Esportiu < 120 m2 x x     x x x x x x x x 

  > 120 m2 x x     x x x x x x x x 

Associatiu < 120 m2   x x   x x x x x x x x 

  > 120 m2   x     x x x x x x x x 

Cultural x x x   x x x x x x x x 

Religiós < 120 m2   x     x x x x x x x x 

  > 120 m2         x x x x x x x x 

  Serveis funeraris sense incineració         x x x x x x x x 

  Cementiris         x x x x x x x x 

  Serveis funeraris amb incineració         x x x x x x x x 

* Només en planta inferior lligada a la mateixa activitat en planta baixa         Ús no permès    

     x   x  Ús permès 
permésppe

    

O         Ús permès per telefonia 
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Article 76. DISPOSICIÓ DE LES ACTIVITATS SEGONS EL RÈGIM D’INTERVENCIÓ 
1. En general les activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior no seran 

tolerades a menys de 25 metres d’edificis d’ús religiós, cultural, d’espectacle públic i sanitari; i viceversa. 

2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència 

ambiental o superior hauran de complir les següents condicions: 

   a. L’accés haurà de ser independent del corresponent al dels habitatges. 

   b. L’accés de mercaderies serà independent del personal fins a la línia de façana. 

   c. L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

   d. L’accés ha de permetre l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública. 

   e. S’hauran d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10 m. 

Article 77. NIVELL D’INCIDÈNCIA DELS USOS SOBRE L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT 
1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa del planejament en una determinada zona podrà 

instal·lar-s’hi atenent dos requisits previs: 

   a. Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos i fonamentalment sobre l’ús residencial, sigui el que, 

d’acord amb els paràmetres que s’estableixin per Ordenança.  

   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: 

- Sorolls i vibracions 
- Contaminació atmosfèrica 
- Aigües residuals 
- Residus sòlids 
- Construccions ramaderes 
- Càrrega i descàrrega 
- Aparcament 
- Olors 
- Risc d’incendi 
- Risc d’explosió 

3.- Els anteriors paràmetres s’hauran de regular específicament a través de la corresponent Ordenança.  

Article 78. 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 79. SIMULTANEÏTAT D’USOS  
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent l’ús més 

desfavorable en quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.  

Article 80. MESURES TÈCNIQUES CORRECTORES 
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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 podrà acordar el cessament o 

clausura de l’activitat. 

Article 81. IMPACTE AMBIENTAL 
1. Es sotmetran avaluació d’impacte ambiental:  

   a. Els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres i instal·lacions productives 

relacionats a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats o les corresponents que la 

substitueixin o modifiquin. 

   b. Els projectes que exigeix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

   c. Determinats projectes i instal·lacions als que fa referència la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 

naturals?. 

   d. Les transformacions de sòl superiors a 100 ha, segons la disposició addicional segona de la Llei 

estatal 4/89, de 27 de març, de conservació d’espais naturals i flora i fauna silvestre. 

   e. Les noves carreteres, així com els condicionaments d’antigues vies que suposin canvis de traçat, 

segons el que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

   f. Els circuits permanents no tancats, segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés 

motoritzat al medi natural, que desplega la Llei 9/1995, de 27 de juliol. 

   g. Els supòsits establerts als annexos I i II del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el 

Pla d’Espais d’interès natural, en el cas d’afectar els espais que allà es defineixen. El Decret 213/1997, de 

30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’interès natural, preveu l’exempció del tràmit per determinades pistes forestals. 

   h. La construcció de línies de tensió superior a 220 kV i una longitud superior a 15km, segons el que 

estableix a la seva disposició addicional dotzena, la Llei estatal 54/1997, de 27 de novembre, del sector 

elèctric. 

3. Hauran d’elaborar un estudi d’impacte ambiental: 

Els heliports, regulats pel Decret 284/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

11/1998, de 5 de novembre, d’heliports. L’estudi es sotmetrà al tràmit d’avaluació si aquesta és 

preceptiva segons la normativa vigent; en cas contrari, el Departament de Medi Ambient haurà 

d’elaborar un informe sobre les mesures necessàries per a la protecció del medi. 

4. Finalment cal fer referència a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que 

estableix en els projectes d’obres i instal·lacions que s’hagin de sotmetre al procediment d’avaluació 

d’impacte ambiental i que afectin béns integrats del patrimoni arqueològic, s’ha de sol·licitar informa al 

Departament de Cultura.  
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TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 82. FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT DEL SÒL 
La funció social de la propietat establerta en l’ordenament constitucional (art. 33.2 de la Constitució) 

delimita el contingut de les facultats urbanístiques susceptibles d’adquisició i condiciona l’exercici. 

Article 83. CONTINGUT DE LA PROPIETAT DEL SÒL 
Les facultats de dret de propietat s’exerciran dintre dels límits i amb el compliment dels deures 

establerts a l’ordenament urbanístic, o en virtut d’aquest, pel Pla d’ordenació urbanística municipal o 

planejament que el desenvolupi, d’acord amb la classificació i la qualificació urbanística del sòl 

establerta en aquest Pla. 

Article 84. PARTICIPACIÓ EN LES PLUSVÀLUES I REPARTIMENT EQUITATIU 
La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l’acció urbanística dels ens públics i el 

repartiment entre els afectats per la mateixa, dels beneficis i càrregues derivats del planejament 

urbanístic, es produirà en els termes fixats per la legislació aplicable 

Article 85. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS EL RÈGIM JURÍDIC 
1.El territori ordenat per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal es classifica, a l’efecte del règim 

jurídic en Sòl Urbà (SU), diferenciant entre Urbà Consolidat i Urbà No Consolidat;  Sòl Urbanitzable 

Delimitat (SUD), Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND); i Sòl No Urbanitzable (SNU), d’acord amb els 

criteris establerts per la legislació urbanística vigent (articles 25, 32 i 33 TRLUC) 

2.Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal delimita les diverses classes de sòl en el plànol de 

Classificació del Sòl. 

3. El Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) esdevindrà Sòl Urbà per mitjà dels procediments establerts a 

l’ordenament urbanístic i sempre serà necessària l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic, la 

realització efectiva de les obres d’urbanització i el compliment de llurs obligacions per part dels 

propietaris. 

4. El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Sòl Urbanitzable mitjançant el procediment de 

revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal, segons es preveu en aquestes normes urbanístiques. 

Article 86. ELS SISTEMES I LES ZONES 
1. Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament dels terrenys de Vallgorguina 

destinats a d’interès col·lectiu, municipal o superior, perquè estructuren el territori i asseguren el 

desenvolupament  i funcionament equilibrat del municipi. 

2. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles 

d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció 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. 

CAPÍTOL II. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES 
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SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 87. DEFINICIÓ DELS SISTEMES I TIPUS 
1. El concepte de sistema es defineix en l’article 34 del TRLUC. 

2. 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 el TRLUC.  Això no 

obstant, pel que fa al sistema d’equipaments, si el POUM no en determina l’ús i la titularitat, caldrà, 

mitjançant la tramitació prèvia d’un Pla especial, concretar l’ús i justificar la necessitat de la titularitat 

pública. També s’haurà de tramitar un Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignats pel 

POUM a un equipament concret 

3. Els sòls destinats a sistemes per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es classifiquen de la 

forma següent: 

Sistema de comunicacions - viari  (clau SX) 

Sistema d’espais lliures (clau SV)  

Sistema d’equipaments comunitaris Sistema d’equipaments comunitaris  (clau SE) 
Sistema de serveis tècnics i ambientals (clau ST) 

Sistema Hidràulic (clau SH)  

Article 88. DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES 
1. 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. 

2. 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. 

Article 89. TITULARITAT I AFECTACIÓ DEL SÒL 
Els sòls que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal afecta com a sistemes queden vinculats a aquesta 

destinació. La titularitat pública per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per l’Administració. 

Mentre que no es faci efectiva l’adquisició d’aquests sòls per part de l’Administració, a través dels 

mecanismes establerts per la legislació urbanística, continuarà la propietat privada però vinculada a la 

destinació assenyalada.  

SECCIÓ 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ 

Article 90. DISPOSICIONS GENERALS 
El POUM estableix les determinacions dels sistemes de comunicacions, sens perjudici del seu ulterior 

desenvolupament a efectes d’urbanització. En el cas de Vallgorguina, els sistemes d’infraestructures de 

comunicació queden limitats al sistema viari.  

Article 91. SISTEMA VIARI, CLAU SX 
1. El Sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 

exclusivament dedicats a la circulació de persones, bicicletes i vehicles amb les corresponents àrees 

d’aparcament de vehicles. 

2. S’estableixen les següents categories de vies: 
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SX1. Xarxa de carreteres Constituïda per l’autopista (i els terrenys expropiats) com a element de 

comunicació territorial, i les carreteres o vies segregades i variants d’aquestes, destinades  a la 

comunicació del municipi amb els que l’envolten i també a comunicar les diferents àrees urbanitzades 

del municipi.  

S’identifica en els plànols d’ordenació els terrenys de “reserva viaria”, constituïts pels terrenys 

expropiats en el seu dia per la construcció de l’autopista AP-7, i que actualment no formen part de 

l’autopista pròpiament dita. 

SX 2  Xarxa de carrers  Comprèn els carrers dels nuclis urbans i de les urbanitzacions. 

SX3. Xarxa de camins, constituïda per vies que pel seu caràcter vertebrador del territori no urbanitzat i 

per la seva funció de connexió amb les àrees urbanes o entre espais naturals,  que també inclou els 

recorreguts paisatgístics i d’interès natural, i l’Itinerari a peu Can Bordoi – Vallgorguina del GR-92. 

SX4 . Via Verda i Via Blava, entre  Vallgorguina i Sant Celoni seguint sensiblement la Riera  de 

Vallgorguina. 

3. En els plànols d’ordenació es grafien les línies de no edificació d’acord amb la legislació sectorial, i 

s’estarà a les servituds imposades d’acord amb la categoria del vial (zones de domini públic, de 

protecció i d’afectació).  

4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la redacció dels 

plans especials o parcials, segons correspongui, i podrà ajustar-se el seu traçat mitjançant Plans de 

millora urbana en el sòl urbà. 

5. A la xarxa viària urbana i camins veïnals caldrà preveure reserva d’espai suficient per a la col·locació i 

la integració dins el paisatge de contenidors o equivalents. 

6. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà sotmesa a 

les determinacions de la legislació vigent i a la prèvia llicència municipal.  

En qualsevol cas queda prohibit situar publicitat dins la xarxa bàsica territorial i dins de tots els camins 

rurals dels municipis de Vallgorguina. Només s’admet situar indicadors en les cruïlles dels camins per tal 

de facilitar la localització de masies, jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni cultural i 

natural. 

Article 92. XARXA DE CARRETERES 
1. Les vies segregades i carreteres fora del nucli urbà que formen la xarxa bàsica territorial hauran de 

respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent, el règim de protecció consistent en: 

− El Pla d'ordenació grafia per la xarxa de carreteres la «línia d’edificació» quan aquestes discorren 

colindants al sòl no urbanitzable. La línia d’edificació se situarà a 25 metres de les arestes exteriors 

de la calçada a les carreteres C-61 i C-35. En aquesta classe de sòl s’estableix com a línia d'edificació 

la delimitada exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de la calçada, definida en 

l'article 40 del Decret Legislatiu 2/2009. No obstant, es podrà establir una distància inferior segons el 

que estableix l’article 41 de la esmentada llei. 
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− En el sòl urbà i urbanitzable es fixen les «línies d’edificació» d’acord amb el que s’estableix en 

l’article 41 del Decret Legislatiu 2/2009, en coherència amb les establertes per el sòl urbà contigu. Els 

terrenys compresos entre la línia d’edificació i el límit del sector tindran la qualificació urbanística  

que el pla els atorgui. En el sòl urbà la línia d’edificació coincideix amb l’alineació de l’edificació 

segons la zona urbanística. En el tram de la C-61 confrontant amb el SUD-2 se situarà a 9.5 metres en 

el marge esquerra i a 11 metres en el dret.  

2. Per a la Xarxa de carreteres s’estableix una servitud de protecció d’una franja de sòl de 50 metres a la 

carretera C-35 i a l’autopista AP-7, i de 25 metres a la carretera C-61, que determina la línia d’edificació 

d’acord amb el que disposa la legislació de carreteres. Aquests sòls poden ser de domini privat amb els 

usos que estableix el Pla però ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la legislació de 

Carreteres. 

3. La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres de Catalunya, aprovat pel Decret 

293/2003, de 18 de novembre; Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres de l’Estat, i els 

reglaments que la desenvolupen), és d’aplicació a tots els efectes en les qüestions relatives a aquest 

tipus de vialitat, en cada casi segons l’administració que en sigui titular. De produir-se contradicció entre 

la normativa del POUM i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que determina aquesta 

legislació. 

Expressament es recullen les zones de protecció de l’autopista: zona de domini públic (art 29 de la LC), 

zona de servitud  (art 31 de la LC), línia límit d’edificació (art 33 de la LC i art. 84 del Reglament General 

de Carreteres) i la zona de limitació a la edificabilitat (art 33 de la LC). 

4. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la 

seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb tot 

allò que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre,  de prevenció i control ambiental d’activitats de 

Catalunya.  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres de 

l’Estat, fora dels trams urbans queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc que sigui visible des de 

les calçades de l’autopista. 

Les estacions transformadores i els bàculs d’enllumenat hauran de quedar situats fora de les zones de 

domini públic i servitud de l’autopista AP-7. 

En les zones de protecció de l’autopista AP-7 cal sol·licitar informes i autoritzacions a la Demarcació de 

Carreters de l’Estat a Catalunya per la realització de qualsevol obra, i les diferents figures de 

planejament derivat i projectes hauran d’ajustar-se a les millors prescripcions tècniques de manera que 

no afectin al normal funcionament de l’autopista ni als elements i serveis que li son propis. 

En la zona de servitud de l’autopista AP-7 únicament es podran autoritzar tancaments totalment 

diàfans. 

El promotor de qualsevol instal·lació o obra en les proximitats de l’autopista AP-7 haurà de donar 

compliment a la IRP/971/2010, o normativa que sigui d’aplicació, en relació a la gestió de la protecció 

civil com a conseqüència del risc químic derivat del transport de mercaderies perilloses. 

5. El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres hauran d’obtenir 

l’informe favorable vinculant, segons l’administració titular de la via, del Ministeri de Foment (AP-7) o 

dels Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona (C-61 i C-35). 
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6. Per tal de garantir la viabilitat dels desdoblament de la carretera C-35, caldrà restringir els usos 

permesos en l’espai comprès a cada banda, entre la mateixa carretera i la línia d’edificació, als usos 

admesos en la legislació de carreteres en la zona de servitud. Així mateix, caldrà obtenir informe 

favorable vinculant de la Direcció General de Carreteres per a la implantació de qualsevol edificació o 

activitat en sòl no urbanitzable per a la que es requereixi autorització de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona, en la franja compresa entre el marge dret de la carreteres C-35 actual i 

l’autopista AP-7 al llarg de tot el terme municipal. 

7. S’estableix una franja no edificable de 150 metres d’amplada de reserva pel traçat de la variant de la 

C-61 al seu pas pel municipi de Vallgorguina, segons es grafia en els plànols d’ordenació. En aquesta 

franja no s’admetrà en general la construcció de cap mena d’edificació ni moviment de terres. Les 

edificacions i EDAR existents podran fer ampliacions, sempre amb l’informe favorable de la Direcció 

General de Carreteres. En l'àmbit afectat pel pas de la futura variant de la C-61 en el moment de 

realitzar l'avaluació d'impacte ambiental del projecte definitiu caldrà que es tingui  en compte l'alta 

valoració botànica dels hàbitats que s'hi troben presents. 

8. El projecte de la Via Verda haurà d’obtenir l’informe de la Direcció General  d’Infraestructures de 

Mobilitat de compatibilitat amb la variant de Vallgorguina de la carretera C-61. Les propostes de vies 

ciclistes es coordinaran amb les d’àmbit superior promogudes per la Diputació de Barcelona o la 

Generalitat de Catalunya. 

9. En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà objecte d’un polígon 

d’actuació urbanística o un pla de millora urbana, el planejament derivat i els projecte d’urbanització 

hauran de precisar la vialitat de cadascun d’aquest  àmbits i els accessos a les carreteres. Aquests àmbits 

s’hauran d’ajustar per tal d’incloure en el seu interior el sòl necessari per a la construcció d’aquest  

accessos. Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les carreters que 

siguin necessaris s’hauran d’incloure en el càrregues d’urbanització imputables als sectors beneficiats.  

10. En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, el disseny de tots els elements viaris de 

connexió a les carreters es farà amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al 

disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s’admetran rotondes partides 

ni en general les interseccions en creu. Únicament s’admetran en trams de travessera aquelles 

interseccions en creu en què se’n justifiqui la necessitat per la configuració de la trama urbana. 

11. El planejament derivat dels àmbits confrontants amb les carreteres i els corresponents projectes 

d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, 

de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental d’enllumenat per la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica 

o enlluernament sobre les carreters, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de 

protecció pertinents. 

Article 93. XARXA DE CAMINS 
1. La xarxa viària bàsica està formada per aquells vials identificats com a part estructuradora del territori 

municipal. S’haurà de conservar en la seva integritat l’estructura de la xarxa. 

2. Les distàncies de protecció dels camins rurals que formen part de la xarxa de camins, a cada banda de 
camí, són de: 

a. Línia de posició de tanques de finques 2,00 m 
    b. Línia de distància mínima de les edificacions 9,00 m 
 amidats respecte a l’aresta dels mateixos. Dins aquesta banda de protecció no està permès cap tipus 

d’obra o de construcció que no estigui directament relacionada amb el condicionament o manteniment 

del camí, excepte en els casos en què es tracti d’edificacions rurals ja existents. L’amplada mínima de 
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camí s’estableix igualment en 3,00 m. Es considerarà que l’amplada dels camins existents és la ocupada 

per la calçada, les cunetes, les voreres i els talussos resultants de l’explanació del camí.  

4. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat que no 

estigui prevista en aquest POUM i/o en els Plans especials que el desenvolupin. Altrament, no es podrà 

modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència 

municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural. 

Donada la possibilitats de fer-ho per altres vials no es permetrà cap nou accés directe a les carreteres 

afectades des de les noves edificacions que es puguin construir. 

5. Els nous accessos es faran de tal manera que quedin garantides totes les condicions de visibilitat, i per 

tant, de seguretat, de tal manera que els radis de gir no tinguin unes dimensions inferiors a les mínimes 

exigibles per tal que permetin el moviment de tot tipus de vehicle pesant i atenent a la seva previsió 

d’ús. A més quedarà garantida la visibilitat de parada des de qualsevol punt de la calçada de la carretera 

en el tram afectat. 

6. Pel que fa a les cruïlles, l’angle d’incidència dels camins principals no serà mai inferior als 45º però es 

procurarà que s’apropin el màxim possible als 90º. Sempre s’adequaran i es projectaran les connexions 

de camins de manera que s’asseguri la visibilitat, sobretot quan el que actua de col·lector és de superior 

categoria que el camí al que s’incorpora el trànsit. Les pendents d’incidència no superaran mai el 5%, en 

pujada o baixada, en els darrers 25 metres i es faran les obres de fàbrica necessàries per donar 

continuïtat a les cunetes. 

7. En el tractament superficial dels camis i vies rurals s'evitaran, en la mesura de lo possible, els 

paviments impermeables o de naturalesa asfàltica. El paviment serà prioritàriament de grava, sauló 

compactat i materials respectuosos amb el medi, excepte en els casos en què per raons de seguratat, 

conservació, interès públic o en el cas que sigui la única via de comunicació entre nuclis urbans 

existents, en què s’admetrà el seu paviment amb formigó o asfalt i el seu condicionament com a 

carretera, i sempre que el projecte ho justifiqui de forma raonada. 

Article 94. TRAMS URBANS I TRAVESSERES 
1. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres, es considera tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà pel 
planejament urbanístic o per terrenys que, en execució del planejament urbanístic i d'acord amb la 
legislació urbanística, hagin assolit aquesta classificació. Es considera també tram urbà la part de 
carretera que confronta amb el sòl o els terrenys esmentats. En qualsevol cas, aquesta circumstància 
s'ha de donar als dos marges de la carretera. 

2. Es considera travessera la part de tram urbà en la qual hi ha edificacions consolidades almenys en 

dues terceres parts de la seva longitud i que tingui un entramat de carrers almenys en un costat, en el 

cas de Vallgorguina, estem parlant de la carretera c-61. 

3. En aquest tram, el règim d’autoritzacions seguirà les disposicions establertes en l’article 47 del Decret 

legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.  

Article 95. XAMFRANS I CANTONADES 
Aquests Pla només admet els xamfrans definits gràficament en els plànols d’ordenació per al sòl urbà 

consolidat. En les confluències de carrers de nova creació en sectors de planejament derivat, es deixarà 

l’espai lliure necessari corresponent a un radi de gir mínim de 5,30 metres. 

Article 96. AMPLÀRIA DE VIAL 
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1. L’amplària de vial és la que resulta de la real afectació a l’ús públic i ve grafiada en els plànols 

d’ordenació. 

2. Les alineacions del viari estaran constituïdes per rectes i/o corbes paral·leles amb una distància de 

separació constant en qualsevol tram de vial entre dos de transversals. Es prendrà aquesta distància 

com a amplària de vial. 

3. Si les alineacions del viari no són paral·leles o presenten irregularitats, s’adoptarà com a amplària de 

vial per a cada costat del carrer comprès entre dos de transversals la distància puntual menor entre les 

dues alineacions considerades en el tram que es tracti. 

SECCIÓ 3. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Article 97. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES, CLAU SV 
1. Formen el sistema d’espais lliures / zona verda, tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai 

lliure i verd públic de Vallgorguina, situat en sòl urbà i urbanitzable, existent o de nova creació grafiats 

en els plànols d’ordenació. 

2. Són els espais lliures, enjardinats o no, que independentment del seu règim urbanístic, tenen com a 

funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població. Sempre que sigui possible, es procurarà que el 

seu pendent mitjà sigui inferior al 10% i la seva amplària mínima 10 m. Temporalment s’hi admet la 

instal·lació de fires i atraccions que no malmetin els espais enjardinats. 

3. S’especifiquen en els plànols amb la clau SV. Per la modificació de la  seva ubicació i els seus límits 

s’haurà de garantir el compliment de l’article 98 del TRLU. Aquest POUM estableix les següents 

categories d’espais lliures: 

SV 1. Parcs territorials 

Correspon a la categoria de parcs de major dimensió situats en els límits entre el sòl urbà i el no 

urbanitzable, constituint també elements de transició. 

SV 2. Parcs urbans 

Són els principals elements de referència entre els espais lliures, en alguns casos són de nova creació i 

en d’altres agrupen espais classificats com a lliures que presenten una certa continuïtat. 

SV 3. Places i jardins urbans 

En la categoria de jardins urbans, s’inclouen tant les petites places com els jardins. La funció d’aquests 

espais és la presència d’àrees enjardinades o places amb instal·lacions de passeig, repòs i jocs d’infants. 

També juguen un important paper de referència local i tenen els eixos cívics coma elements de 

connexió. 

Aquests sòls hauran d’ordenar-se majoritàriament amb espècies vegetals adaptades a l’entorn amb 

poques necessitats hídriques, i els elements accessoris necessaris, inclosos edificis o instal·lacions per a 

serveis annexes del parc, per a usos culturals o socials, sense que aquests últims no ocupin més del 5% 

de la seva superfície. 

Quan per la seva extensió tinguin la consideració de parc, admetran instal·lacions descobertes per la 

pràctica esportiva. Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni limitaran el gaudiment del parc pels 

ciutadans, ni la qualitat de la jardineria, ni les vistes panoràmiques internes o sobre l’àrea urbana 

contigua. 
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Per tal de facilitar la percolació de l’aigua en el subsòl, i sempre que sigui possible, l’adequació dels parcs 

i jardins urbans reduirà al màxim la superfície a pavimentar, i s’utilitzaran preferentment paviments 

permeables (empedrats, graves o similars). 

L’ajuntament podrà destinar aquests espais lliures per aparcaments en soterrani. En aquest cas la 

superfície del mateix s’adequarà per al destí d’espais lliures, i mantindrà el caràcter enjardinat i arbrat 

en la seva superfície. 

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia obtenció 

de llicència municipal. 

SV 4. Altres espais lliures 

S’integren en aquesta categoria tots aquells espais que no tenen la forma, dimensió o les 

característiques dels espais anteriorment descrits. Són espais lineals, residuals o amb topografia 

accidentada.  

Només s’admetran les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i serveis, 

sempre que ocupin menys del 5% de la superfície del parc. En cap cas s’admetran aprofitaments privats 

de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que 

s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi la possibilitat d’enjardinament de la superfície i el 

manteniment de la qualitat dels aqüífers (o subsòl).  

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia obtenció 

de llicència municipal.  

En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels recursos 

naturals, de entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les 

espècies vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i a les particularitats del clima, el 

control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la 

impermeabilització. 

SECCIÓ 4. SISTEMES D’EQUIPAMENTS  

Article 98. DISPOSICIONS GENERALS 
Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments destinats a usos 

públics i comunitaris, així com els espais reservats per a les instal·lacions de les xarxes de 

subministrament d’aigua, d’energia, telecomunicacions, sanejament i altres serveis tècnics i ambientals. 

El Pla proposa una relació directa dels equipaments comunitaris i serveis tècnics amb els espais lliures 

amb l’objectiu de donar continuïtat a l’espai públic. 

Article 99. SISTEMA D’EQUIPAMENTS, CLAU SE 
1.Formen el Sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i comunitaris, d’acord amb 

les categories següents: 

SE1, Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en aquesta 

matèria. 

SE2, Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, hospitals, centres extra-hospitalaris 

i residències geriàtriques. 
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SE3, Cultural i social: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus,  videoteques, centres socials, llars 

de vells, centres d’esplai, temples i centres recreatius i  religiosos. 

SE4, Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat 

pública. 

SE5. Serveis: Equipaments públics destinats a la gestió dels vectors ambientals: deixalleria, plantes de 

compostatge, etc. 

SE6, Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 

SE7, Cementiri. 

SE8,  Habitatge dotacional. 

SE,  Els terrenys reservats per equipaments sense ús assignat. 

2. Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí que tinguin en el 

moment de l’aprovació del Pla. L’Ajuntament pot canviar, si considera necessari, l’assignació d’ús 

d’alguna de les peces. És obligatori, amb aquest objectiu, l’elaboració d’un  Pla Especial de la unitat de 

zona de que es tracti, de cara a preservar l’equilibri de dotacions urbanístiques que proposa el POUM. 

3. El sòl classificat d’equipaments, per a equipaments de nova creació, haurà d’ésser de titularitat 

pública, i en conseqüència, haurà d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació, cessió 

gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. Per l’assignació de l’ús i 

condicions d’edificació dels SE (equipaments sense ús assignat) és obligatori la redacció d’un Pla 

Especial. 

4. Tot i que els equipaments són de titularitat pública, s’admetrà que puguin ser de titularitat privada 

quan s’acompleixin les condicions següents: 

- Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris del contingut, 

en quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats. 

- Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats religioses, 

científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i docents, a les que es reconegui la 

seva utilitat pública o interès social. 

- Que es justifiqui que en els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi, 

l’actuació pública. 

- Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en que s’inscriu, 

i es respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels ciutadans al seu accés. 

5. L’edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà d’acord amb les condicions de les 

edificacions de l’entorn, i en cas que aquets paràmetres no s’ajustin a les necessitats que exigeix 

l’equipament caldrà redactar un Pla especial urbanístic. 

6. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 

l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi. No 

obstant i donat el paper i funció d’aquestes peces s’admetrà una configuració especial justificada en el 

mateix projecte de l’equipament públic. 
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7. A l'entorn del sòl del Cementiri es preserva una zona de protecció de 25 metres d'amplada, que es 

grafia en els plànols, lliure de tota mena de construcció, i una zona de protecció de 50 metres d'amplada 

lliure d'habitatges plurifamiliars. 

Article 100. SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS, CLAU ST 
1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures 

d’abastament i sanejament d’aigües potables, estacions transformadores i xarxes d’energia elèctrica, de 

gas, serveis de caràcter ambiental, de comunicacions i de telefonia, instal·lacions de prevenció 

d’incendis, parcs mòbils de maquinària. També s’inclouen tots els elements necessaris pel correcte 

funcionament d’aquestes instal·lacions. 

2. Són sòls preferentment de titularitat pública encara que poden ser de titularitat i gestionats per 

empreses privades de serveis. 

3. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei tècnic-ambiental de que 

es tracti, amb les condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la legislació 

tècnica de la matèria. Excepcionalment, es podria ubicar més d’un servei tècnic en la mateixa peça de 

terreny si no hi ha cap incompatibilitat real. 

4. L’edificació i les instal·lacions s’adaptaran a les necessitats del programa del servei tècnic-ambiental 

que contenen, s’evitarà la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, dotant-les d’una tonalitat 

cromàtica que amenitzi línies i relleus al seu voltant; i es disminuirà l’impacta visual produït des dels 

camins, o les poblacions contigües mitjançant la instal·lació de barreres vegetals. 

Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es consideraran 

com a espais lliures i rebran un tractament amb vegetació autòctona i compatible amb les servituds 

derivades del servei. 

5. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis abans 

assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl en aquest Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal, es podran situar en sòl no urbanitzable, d’acord amb el procediment de l’article 48 del TRLU, 

i de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 

6. La localització i servituds generades per les instal·lacions, es grafien en el plànol d’estructura general. 

La servitud de les línies elèctriques aèries s’ha fixat orientativament a 15 m a banda i banda en les línies 

de mitja tensió (1kv<x<66kv) i a 25 m a banda i banda per les línies d’alta tensió (>66kv); tanmateix en 

cas de requerir-se per a edificacions i activitats existents, s’estarà a les servituds calculades segons el 

Decret 223/2008, de 15 de febrer, i el Real Decret 1955/2000, de 1 de desembre. Les línies de baixa 

tensió hauran de complir les distàncies de protecció que estableix el Reglament Electrotècnic de baixa 

tensió. 

SECCIÓ 5. SISTEMA HIDRÀULIC 

Article 101. SISTEMA HIDRÀULIC, CLAU SH 
1. Constitueixen el sistema hidràulic de Vallgorguina el conjunt format pels cursos de la conca de la riera 

de Vallgorguina i els seus afluents que hi desemboquen, i les fonts naturals, així com les diverses capes 

freàtiques del subsòl. 

2. Segons l’article 2 del RD 849/1986, pel que s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), 

constitueixen Domini Públic Hidràulic de l’Estat, DPH, (amb les excepcions expressament establertes en 

la Llei): 
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a.    Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables. 

b.    Les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. 

c.    Els aqüífers subterranis, als efectes dels actes de disposició o d’afecció dels recursos 

hidràulics. 

En aquest sentit, totes les obres i intervencions realitzades en els espais considerats DPH, l’expedient 

serà instruït per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), obtenint-se la corresponent autorització per part de 

l’Organisme Hidràulic competent, de conformitat amb l’article 53 del RDPH. 

Pel que fa a les lleres de domini privat, s’estarà al que estableix l’article 5 del RD 1/2001, d’aprovació del 

Text Refós de la Llei d’Aigües. 

3. Els marges de les lleres públiques estan subjectes en tota la seva extensió longitudinal a una zona de 

servitud i una zona de policia. 

D’acord amb l’article 6 del Reglament del domini públic hidràulic (RDPH), els marges de les lleres 

públiques estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 

a. a una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, que es regula en l’RDPH. 

b. a una zona de policia de 100 m d’amplada, a la qual s’ha de condicionar l’ús del sòl i de les 

activitats que s’hi desenvolupin. 

La zona de servitud té les finalitats establertes en l’article 7.1 de l’RDPH i ha de quedar lliure de 

qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol actuació en zona de 

servitud se sotmet al que especifica l’article 7.2 de l’RDPH. La plantació d’espècies arbòries en aquesta 

zona requereix l’autorització de l’ACA. 

Segons l’article 9 de l’RDPH, i la seva modificació segons RD 638/2018, de 9 de desembre, a la zona de 

policia de 100 m d’amplada mesurats horitzontalment a partir dels marges de la llera i amb la finalitat 

de protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, resten sotmesos al que disposa a l’RDPH les 

activitats i els usos del sòl següents: 

a) les alteracions substancials del relleu del terreny 

b) les extraccions d’àrids 

c) les construccions de qualsevol tipus, tinguin un caràcter definitiu o provisional 

d) qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes o que pugui 

ser causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, de l’ecosistema aquàtic 

i, en general, del domini públic hidràulic. 

 

Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, cal disposar de l’autorització prèvia corresponent 

de l’ACA, a menys que el corresponent pla d’ordenació urbana, altres figures d’ordenament urbanístic o 

plans d’obres de l’Administració hagin estat emesos per l’ACA i recullin les previsions oportunes 

formulades a aquest efecte (article 78,1 de l’RDPH). En tot cas, és aplicable el que preveuen els articles 

del 52 al 54, 78 i 79 de l’RDPH. 

En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic de les 

conques internes han d’obtenir l’autorització expressa d’aquest organisme, fora dels casos en que 

l’informe exclogui expressament aquesta necessitat. Si són obres en zona de domini públic hidràulic de 

les conques intercomunitàries és necessària l’autorització expressa de l’organisme de conca que 

correspongui. 

4. Segons l’article 9 bis i 9 ter de la modificació del RDPH, segons RD 638/2018, de 9 de desembre, caldrà 

tenir en compte les limitacions als usos en les zones de flux preferent, en sòl rural i sòl en situació bàsica 

de sòl urbanitzat, així com les limitacions als usos del sòl en la zona inundable, segons l'article 14 bis de 

l'esmentada modificació. 



  
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Text refós                                                                                                                                                                                                 Vallgorguina 
      

 

Normes urbanístiques 
 
    
 

56

 

Aquest POUM grafia en els plànols d’ordenació la Zona de flux preferent (ZFP) de la Riera de 

Vallgorguina, segons delimitació de l’ACA. Per la Riera de Can Vilar assimila la ZFP, a la cota 

d’inundabilitat per l’avinguda de 100 anys (Q100), com a cas més desfavorable. 

 

Així, per l’aplicació de l’article 9 bis, que fa referència a la limitació dels usos en sòl rural, en la zona de 

flux preferent de la Riera de Vallgorguina, o Q100 per la Riera de Can Vilar, no es permeten les noves 

instal·lacions a les que fa referència l’apartat 1, amb les excepcions que s’esmenten a l’apartat 2, amb la 

declaració responsable de l’apartat 3 i amb l’adopció de les mesures, per les edificacions existents i per 

les excepcions anteriors, que es fixen a l’apartat 4. 

Per l’aplicació de l’article 9 ter, que fa referència a la limitació dels usos en sòls en situació de sòl 

urbanitzat, en la zona de flux preferent de la Riera de Vallgorguina, o Q100 per la Riera de Can Vilar, es 

podran realitzar les noves edificacions, reparacions i rehabilitacions, canvis d’ús i les altres que 

s’esmenten a l’apartat 1, sempre que reuneixin els requisits de les lletres a a f d’aquest apartat, disposar 

del certificar al que fa referència l’apartat 2 i amb l’adopció de les mesures, per les edificacions existents 

i per les excepcions anteriors, que es fixen a l’apartat 3. 

La limitació dels usos del sòl en la zona inundable, que és la que esta situada dins de la cota 

d’inundabilitat per l’avinguda de 500 anys (Q500 grafiada en els plànols d’ordenació), per aplicació de 

l’article 14 bis, les noves edificacions i usos associats en situació bàsica de sòl rural es realitzaran, en la 

mesura de lo possible, fora de les zones inundables, i en el cas que no sigui possible, es tindran en 

compte les lletres a i b de l’apartat 1. En la situació bàsica de sòl urbanitzat, es podran permetre les 

noves edificacions, tenint en compte, en la mesura de lo possible, lo establert en les lletres a i b de 

l’apartat 1 esmentat. 

5. En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica en 

camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.) i als encreuaments de conduccions o serveis sota 

lleres, cal aplicar el document tècnic, redactat per l’ACA, “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al 

disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”. 

Els càlculs hidrològics i hidràulics s’han de determinar seguint el document tècnic “Guia tècnica. 

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d'àmbit local”, aprovat per l’ACA. En tot cas, el 

domini públic hidràulic no computa a l’efecte de repartiment de càrregues i beneficis. 

6. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin dictaminades per 

l’Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l’ús públic dels terrenys superficials del 

llit anterior a la canalització i es garantirà la seva integració en el paisatge. 

7. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable disposaran d’un radi de protecció de 50 m,  a l’interior 

del qual no s’admet cap tipus de construcció, a excepció feta de les obres de millora de l’entorn de la 

font. 

8. Per poder aprofitar l’aigua procedent de les capes freàtiques s’haurà de tramitar el corresponent 

expedient de concessió/aprofitament d’aigües davant l’Organisme de Conca (Segre), d’acord amb 

l’establert al RD 849/1986, d’11 d’abril (RDPH), tenint en compte el RD 606/2003, de 23 de maig pel que 

es modifica el RDPH i el RDL 1/2001, de 20 de juliol pe qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües.  

En el cas que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la llicència 

municipal, recaptar informe de l’Organisme de Conca, de l’ACA o bé de l’organisme competent en 

matèria d’aigües. 
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9. L’ús de l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el subsòl restaran condicionats 

a la prevenció de riscos naturals, a la protecció de les restes arqueològiques i dels aqüífers classificats. 

10. En qualsevol 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, el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual 

s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH), la seva modificació segons RD 638/2018, de 9 

de desembre, la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua i la normativa 

concordant. 

11. Si el tipus de sòl és urbanitzable o sòl urbà no consolidat, les despeses relatives al finançament de les 

noves infraestructures d’abastament (o bé l’ampliació de les existents), corresponen als propietaris 

afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres 

d’urbanització. 

12. Es preservaran les vores de la riera de Vallgorguina, en l'àrea de distribució de la llúdriga, i s'evitaran 

aquelles actuacions que comprometin la seva qualitat ecològica, tals com són l’eliminació de vegetació 

de ribera, les actuacions que afavoreixin la dispersió d’espècies exòtiques o aquelles que disminueixin la 

permeabilitat longitudinal dels cursos d’aigua. 

 

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 102. DEFINICIÓ I TIPUS 
1. Aquest POUM delimita com a sòl urbà (SU) aquell sòl que tant pel seu grau de consolidació de la 

urbanització i l’edificació com pel grau de compliment de les obligacions establertes per la legislació 

urbanística respecte als sòls urbanitzables mereixen aquella classificació. 

2. El Pla estableix la diferenciació entre Sòl Urbà Consolidat (SUC) i Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), 

d’acord amb el que s’estableix als articles 30, 31 i 29 del TRLU.  

Article 103. DETERMINACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ 
1. Els límits del sòl urbà, consolidat i no consolidat, zones, sistemes així com els àmbits de planejament 

derivat per al posterior desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es delimiten en els 

plànols d’ordenació. Tot junt constitueix l’ordenació detallada d’aquest sòl. 

2. Cada zona porta una clau alfanumèrica que l’identifica i permet relacionar la seva localització amb les 

corresponents condicions de parcel·lació, edificació i ús establertes per aquestes normes urbanístiques. 

Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el corresponent codi alfanumèric. 

3. Pel desenvolupament de l’ordenació del POUM, en sòl urbà, s’assenyalen i delimiten plans de millora 

urbana i/o polígons d’actuació urbanística, per als que es defineixen, objectius, qualificació, edificabilitat 

bruta, densitat, cessions i condicions de parcel·lació, edificació, ús i gestió. La delimitació d’aquests 

sectors es grafia en els plànols d’ordenació (sèrie O.4) 

Article 104. CESSIONS GRATUÏTES EN SÒL URBÀ 
Les cessions gratuïtes obligatòries en actuacions poligonals en sòl urbà, es determinaran en la 

corresponent regulació i es realitzaran de la forma que disposa la legislació vigent. 

Article 105. CONDICIONS ESTÈTIQUES DELS EDIFICIS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
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Sense prejudici de les determinacions de cada zona, que poden ampliar o modificar aquestes 

indicacions, en tot l’àmbit de sòl urbá i urbanitzable dels nuclis de població de Vallgorguina serà 

d’aplicació, mentre no hi hagi una Ordenança d’estètica, el següent: 

Material de façanes.  

Es podran utilitzar materials tradicionals, estucs i  arrebossats. 

Les edificacions que utilitzin l’obra vista, hauran de fer-la amb colors similars als colors existents. (només 

per a les claus R2 (exceptuant les façanes confrontants amb clau R1, R4 ,R5 i R6. 

Color de façanes.  

Es permet l’ús de colors amb tonalitats idèntiques a les existents, colors des del blanc fins ocres. 

Fusteries. 

Es recomana l’ús de la fusta, en colors naturals. 

Material de cobertes 

Teula àrab o similar, de color terra.  

SECCIÓ 2. CLASSES DE ZONES 

Article 106. ZONES EN SÒL URBÀ 
1.Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les zones següents: 

Nucli antic ........................................................................ clau R1 

Urbà tradicional............................................................... clau R2 

Ordenació oberta plurifamiliar ........................................ clau R4 

Cases agrupades .............................................................. clau R5 

Cases aïllades .................................................................. clau R6 

 Parcel·la petita en nucli ........................................... clau R6a 

 Parcel·la mitjana en nucli........................................ .clau R6b 

 Parcel·la gran en nucli ..............................................clau R6c 

 Parcel·la petita en barris .......................................... clau R6d 

 Parcel·la mitjana en barris ...................................... .clau R6e 

 Parcel·la gran camp de futbol ................................... clau R6f 

 Parcel·la de Can Pujades ........................................... clau R6f 

 Masies ..................................................................... clau R6m 

Industrial ......................................................................... clau A1 

Dotacions privades .......................................................... clau A2 

2. És obligat de dotar als edificis nous o objecte de rehabilitació integral amb una plaça d’aparcament 

per habitatge.  

Queden eximides d’aquesta obligació aquelles que L’Ajuntament exoneri per tècniques tals com 

dimensió mínima insuficient del front de parcel·la o condicions de protecció de la finca degut a la seva 

inclusió al catàleg de béns. 

Article 107. NUCLI ANTIC. CLAU R1 
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1.  Definició 

Correspon al nucli més antic de Vallgorguina, nascut al llarg de la traça de la carretera.  L’ordenació 

dominant és entre mitgeres amb alineació de vial, per bé que amb distorsions puntuals. 

El seu estat de conservació no es massa bo, però el seu caràcter de conjunt i de centre viu de la població 

fan que sigui desitjable, l’ocupació d’espais no construïts amb edificacions de nova planta. 

2. Subzones 

No s’estableixen subzones. 

 

3. Condicions de parcel·lació 

Nucli Antic, clau R1

Superfície mínima de parcel·la 150 m2

Front mínim de parcel·la 5 m

Fondària mínima de parcel·la 10 m

Densitat màxima 1 Habitatge / 90 m2 sostre  

4. Condicions de l’edificació 

Forma d'ordenació alineada a vial

Tipologia unifamiliar o plurifamiliar entre mitgeres

Fondària edificable la que fixa la documentació gràfica

Alçada reguladora màxima PB: 4 m

PB + 1: 7,5 m

PB + 2: 11 m

 

En cas de substitucions, nova planta o edificacions entre edificis existents confrontats, no es poden 

sobrepassar el nombre de plantes ni l’ARM fixada a la documentació gràfica. 

L’alçària de cornisa podrà oscil·lar amb un marge d'un metre (1 m) respecte d'aquesta alçaria, situant-se 

a 0,50 m. per sobre o a 0,50 m. per sota, si les característiques de les edificacions veïnes aconsellessin el 

mantenir la regularitat en alçaria de cornisa, segons es definirà en el projecte d'edificació. 

L’ocupació màxima de les edificacions auxiliars en planta baixa que es situïn als patis interiors d’illa o 

posteriors de parcel·la serà del 20% del pati interiors d’illa o posteriors de parcel·la, definit per la 

fondària o fondàries edificables, o per la fondària edificable i el fons de parcel·la dins de la zona, amb 

una alçada màxima total de 4m. 

 

Nombre màxim de plantes  

S'estableix amb caràcter general Planta Baixa més dues plantes pis, no permetent-se plantes soterranis 

excepte en el cas que s'acompanyi informe tècnic de l'autor pel projecte que justifiqui les possibilitats 

tècniques i urbanístiques de realitzar-lo i el promotor es comprometi a emprar els mitjans adients i 

necessaris per executar-los, sense causar perjudicis als edificis pròxims. 

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Pendent coberta 30%  
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Elements sortints fixada en l'Article 50

Prevaldran les específicacions compositives i estètiques del punt 6 del present article.

Cossos sortints fixada en l'Article 49

Només es permetran els cossos sortints oberts (balcons) amb volada màxima de 0,60 
metres que deuran reduir-se 0,20 metres en carrers d'ample menor a 6 metres. La 
longuitud dels balcons no sera mai superior a 1,50 metres i aniran provistos de baranes de 
barrots metàl·lics ordenats verticalment de la forma tradicional.  

5. Condicions d’ús 

Nucli Antic, clau R1

Ús global Habitatge unifamiliar/plurifamiliar

Usos admesos Comercial

Hoteler

Restauració

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  

6. Condicions de caràcter estètic i compositiu: 

-Les intervencions en aquest àmbit objecte de protecció es regularan mitjançant Ordenança, amb la 
finalitat de mantenir la seva estructura tipològica. Pel que fa a la conservació ambiental, s'han de regular 
els elements que formen part del paisatge urbà (mobiliari, publicitat, paviments...).  
-En el supòsit que durant I'execució d'obres en l’Àmbit de Casc Històric es descobrissin per atzar restes 
arqueològiques i/o paleontològiques, s’haurà d'aplicar el que disposa al respecte la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de marc,del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

7. Substitucions: 

Quan l’estat de conservació d’una edificació faci impossible la seva conservació o restauració s’admetrà 
la substitució de l’edifici sotmès a les següents condicions: 
- Les condicions de l’edifici seran les mateixes que una edificació de nova planta en aquesta zona a 
excepció de si hi ha manteniment de la façana existent. 
- Quan en la substitució d’un edifici es proposi el manteniment de la façana, les alçades lliures entre 
forjats seran les de l’edifici substituït amb la limitació que no podran situar-se habitatges en plantes que 
no tinguin una alçada lliure mínima de 2,5 m. Excepte en plantes sota teulada que podran tenir l’origen 
de la teulada a 2,10 m. sobre el paviment, sempre que la cambra on això es doni tingui una alçada mitja 
de 2,50 m. 
 

Article 108. URBÀ TRADICIONAL. CLAU R2 

1.  Definició 

Aquesta zona correspon als creixements històrics que de forma compacta es desenvolupen a partir del 

nucli antic formant una trama regular o bé al llarg dels camins de sortida de la població. 
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2. Subzones 

No s’estableixen subzones. 

 

3. Condicions de parcel·lació 

Urbà tradicional, clau R2

Superfície mínima de parcel·la 200 m2

Front mínim de parcel·la 5 m

Fondària mínima de parcel·la 12 m

Densitat màxima 1 Habitatge / 90 m2 sostre  

4. Condicions de l’edificació  

Urbà tradicional, clau R2

Forma d'ordenació

2a alineada a vial

2b volumetria específica

Tipologia unifamiliar o plurifamiliar entre mitgeres

Fondària edificable la que fixa la documentació gràfica

Alçada reguladora màxima  

En cas de substitucions, nova planta o edificacions entre edificis existents confrontats, no es poden 

sobrepassar el nombre de plantes ni l'ARM fixada a la documentació gràfica. 

PB (planta baixa) 4 m

PB + 1 (planta baixa i un pis)  7,5 m

PB + 2 (planta baixa i dos pisos) 11 m

Nombre màxim de plantes la que fixa la documentació gràfica

S'estableix amb caràcter general Planta Baixa més dues plantes pis, no permetent-se plantes soterranis 

excepte en el cas que s'acompanyi informe tècnic de l'autor pel projecte que justifiqui les possibilitats 

tècniques i urbanístiques de realitzar-lo i el promotor es comprometi a emprar els mitjans adients i 

necessaris per executar-los, sense causar perjudicis als edificis pròxims. 

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Pendent coberta 30%  

 

Elements sortints fixada en l'Article 50

Prevaldran les específicacions compositives i estètiques del punt 6 del present article.

Cossos sortints fixada en l'Article 49

Prevaldran les específicacions compositives i estètiques del  punt 6 del present article.  

 

5. Condicions d’ús 
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Urbà tradicional, clau R2

Ús global Habitatge unifamiliar/plurifamiliar

Usos admesos Comercial

Hoteler

Restauració

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  
 

6. Condicions de caràcter estètic i compositiu: 

Les intervencions en àmbit objecte de protecció, a la zona situada al llarg de la Carretera Vella i Carrer 
Montseny i a la Carretera Nova al tram situat entre el Carrer Montnegre i el Carrer de l’Església, es 
regularan mitjançant Ordenança municipal amb la finalitat de mantenir la seva estructura tipològica. Pel 
que fa a la conservació ambiental, s'han de regular els elements que formen part del paisatge urbà 
(mobiliari, publicitat, paviments...).  
-En el supòsit que durant I'execució d'obres en l’Àmbit de Casc Històric es descobrissin per atzar restes 
arqueològiques i/o paleontològiques, s’haurà d'aplicar el que disposa al respecte la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 7812002, de 5 de marc,del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 

Article 109. ORDENACIÓ OBERTA PLURIFAMILIAR .  CLAU R4 
1. Definició 

Correspon a un tipus d’ordenació aïllada. Es proposa una implantació segons la vialitat proposada, que 

s’adapta a les directrius definides per la topografia existent, de manera que aquesta vialitat conformi el 

suport sobre el qual s’implantin les noves edificacions. Les tipologies edificatòries que es proposen son 

els blocs articulats d’habitatge plurifamiliar. 

2. Subzones 

No s’estableixen subzones. 

 

3. Condicions de parcel·lació 

Superfície mínima de parcel·la 300 m2

Front mínim de parcel·la 15 m

Fondària mínima de parcel·la 15 m

Densitat màxima 1 Habitatge / 100 m2 sostre

Ordenació oberta plurifamiliar, clau R4

 

 

4. Condicions de l’edificació  
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Alçada reguladora màxima 11 m

Nombre màxim de plantes PB + 2

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació Segons plànols ordenació

Pendent coberta 30%

Distàncies a llindars de parcel·la Segons plànols ordenació

 

 

L’envoltant màxima de l’edificació grafiada en els plànols d’ordenació és indicativa per tal d’establir 

 el sostre màxim admissible, i pot ser ajustat en el corresponent projecte d’edificació. 

 

5. Condicions d’ús 

Ordenació oberta plurifamiliar, clau R4

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  

Article 110. CASES AGRUPADES .  CLAU R5 
1. Definició 

Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar entre mitgeres. Les normes fixen les variants fonamentals 

del tipus arquitectònic per assegurar la correcta composició dels conjunts promoguts de forma 

individualitzada, bé sigui formant conjunts amb predomini de la continuïtat lineal, bé sigui formant 

conjunts per agrupació de dos en dos. 

2. Subzones 

No s’estableixen subzones. 

 

3. Condicions de parcel·lació 

Cases agrupades, clau R5

Superfície mínima de parcel·la 100 m2

Front mínim de parcel·la 5 m

Fondària mínima de parcel·la 10 m

Densitat màxima 1 Habitatge / 120 m2 sostre  
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4. Condicions de l’edificació 

Cases agrupades, clau R5

Forma d'ordenació entre mitgeres formant agrupacions

Tipologia unifamiliar 

Edificabilitat màxima neta Segons plànols ordenació

Nombre màxim d'habitatges agrupats 11

Separació a llindars Segons plànols ordenació

Alçada reguladora màxima

PB + 1 (planta baixa i un pis)  7,5 m

PB + 2 (planta baixa i dos pisos) 11 m

Nombre màxim de plantes la que fixa la documentació gràfica

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació Segons plànols ordenació

Pendent coberta 30%

 
 

5. Condicions d’ús 

Cases agrupades, clau R5

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatiu

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  
 

Article 111. CASES AÏLLADES.  CLAU R6 

1. Definició 

Aquesta zona ordena l’edificació en forma de ciutat jardí segons diferents densitats i parcel·les mínimes. 

2. Subzones 

S’estableixen les subzones següents: 

R6a Parcel·la petita en nucli 

R6b Parcel·la mitjana en nucli 

R6c Parcel·la gran en nucli 

R6d Parcel·la petita en barris 

R6e Parcel·la mitjana en barris 

R6f Parcel·la gran camp de futbol 

R6g Parcel·la de Can Pujades 

 

3. Condicions generals de totes les subzones 
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Els cossos auxiliars son computables als efectes del càlcul de l’edificabilitat i ocupació globals, i caldrà 
que compleixin les separacions mínimes establertes per a cada zona i no superaran els 3 m. d’altura . 

Als efectes d’evitar la construcció de rampes importants i amb fort pendent, així com grans moviments 
de terres per l’accés de vehicles, en el cas de parcel·les amb pendent ascendent des del carrer, sempre i 
quan el terreny natural formi un talús superior a 60º mesurant ortogonalment des del pla horitzontal del 
carrer, almenys en un 50% de la seva façana al carrer, es permetrà la construcció del garatge adossat al 
carrer, en la part on es produeix aquest angle major a 60º. 

L’altura del garatge no superarà l’altura de 2,70 3,00 metres lliures , mesurats des del centre geomètric 
de la planta. Tindrà una longitud màxima de 6 metres, tots inclosos en l’espai d’angle superior a 60º. 

Quan es construeixi aquests garatges adossats a façana no es podran construir en la parcel·la, rampes 
d’accés de vehicles a un nivell superior. 

 

4. Condicions específiques de cada subzona: 

 
Zona R6a. Parcel·la petita en nucli  

a. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6a

Superfície mínima de parcel·la 300 m2

Front mínim de parcel·la 10 m

i circumferència inscribible de 12 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la
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b. Condicions de l’edificació 

Cases aïllades, clau R6a

Forma d'ordenació aïllada i aparellada

Tipologia unifamiliar 

Index edificabilitat net 0,60 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 3 m (o la que fixa la documentació grafica)

A altres llindars 2 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 40%

Pendent coberta 30%  

 

c.  Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6a

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  

Les parcel·les amb front al carrer de Sol, existents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest Pla 

General (16/10/2017), que no compleixen els paràmetres de superfície mínima de parcel·la, façana i 

circumferència mínima inscribible, seran edificables amb l’aplicació de la resta de paràmetres 

d’edificació de la subzona. 

 

Zona R6b. Parcel·la mitjana en nucli  

d. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6b

Superfície mínima de parcel·la 600 m2

Front mínim de parcel·la 15 m

i circumferència inscribible de 18 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la
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e. Condicions de l’edificació 

Cases aïllades, clau R6b

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar 

Index edificabilitat net 0,40 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 6 m

A altres llindars 4 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 30%

Pendent coberta 30%  

 

f. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6b

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  

 

Zona R6b*. Parcel·la mitjana en nucli c/ Església 

g. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6b*

Superfície mínima de parcel·la 500 m2

Front mínim de parcel·la 12 m

i circumferència inscribible de 15 m

Densitat màxima 2 Habitatges / parcel·la

 

 

h. Condicions de l’edificació 
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Cases aïllades, clau R6b*

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar i bifamiliar

Index edificabilitat net 0,40 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 5 m

A altres llindars 3 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 30%

Pendent coberta 30%  

i. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6b*

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  

 

Zona R6c. Parcel·la gran en nucli 

j. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6c

Superfície mínima de parcel·la 900 m2

Front mínim de parcel·la 20 m

i circumferència inscribible de 24 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la

 

k. Condicions de l’edificació 
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Cases aïllades, clau R6c

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar 

Index edificabilitat net 0,25 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 10 m

A altres llindars 5 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 25%

Pendent coberta 30%  

 
l. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6c

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  
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Zona R6d. Parcel·la petita en barris 

m. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6d

Superfície mínima de parcel·la 400 m2

Front mínim de parcel·la 15 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la

 

 
n. Condicions de l’edificació 

Cases aïllades, clau R6d

Forma d'ordenació aïllada i aparellada

Tipologia unifamiliar 

Index edificabilitat net 0,60 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 6 m

A altres llindars 3 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 30%

Pendent coberta 30%
a Canadà Park, es permet una màxima 

pendent del 45%, i l'ús de pissarra
 

o. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6d

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  
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Zona R6e. Parcel·la mitjana en barris 

p. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6e

Superfície mínima de parcel·la 800 m2

Front mínim de parcel·la 20 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la

 

 
q. Condicions de l’edificació 

Cases aïllades, clau R6e

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar 

Index edificabilitat net 0,35 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 10 m

A altres llindars 5 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 20%

Pendent coberta 30%
a Canadà Park, es permet una màxima 

pendent del 45%, i l'ús de pissarra
 

r. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6e

Ús global Habitatge

Usos admesos Comercial

Magatzem

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

Pùblic-Administratiu  
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Zona R6f. Parcel·la gran camp de futbol 

s. Condicions de parcel·lació 

Cases aïllades, clau R6f

Superfície mínima de parcel·la 2.400 m2

Front mínim de parcel·la 35 m

i circumferència inscribible de 40 m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel·la

 

 
t. Condicions de l’edificació 

Cases aïllades, clau R6f

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar

Index edificabilitat net 0,15 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 10 m

A altres llindars 10 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Ocupació 15%

Pendent coberta 30%

 

u. Condicions d’ús 

Cases aïllades, clau R6f

Ús global Habitatge

Usos admesos

Educatiu

Sanitari-assistencial

Sociocultural

Recreatius

Esportius

Tallers artesans

Oficines

 

v. Altres definicions generals de totes les subzones  
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a. No es permetrà en la zona la eliminació indiscriminada d’arbres existents, exigint-se en els 

projectes d’obres la justificació detallada d’eliminació d’arbres i les mesures adoptades per la 

seva substitució dins l’àmbit de la parcel·la 

b. Deurà respectar-se la superfície mínima de parcel·la exigida per aquestes Normes. Per 

aquelles parcel·les que incompleixin la superfície i/o façana inferior a la mínima, els hi serà 

d’aplicació la Transitòria Segona. 

c. Queden prohibits materials de xapa, plàstics o materials sintètics. En façana s’hauran 

d’utilitzar materials tradicionals, estucs, arrebossats, etc. 

Zona R6g. Parcel·la de Can Pujades 

w. El tipus d'ordenació és el d'edificació aïllada rodejada d'espais lliures d'ús privat. 

x. Paràmetres d’edificació: 

− Les parcel·les actuals son indivisibles 

− Circumferència mínima inscribible: 24 metres 

− Ocupació màxima de parcel·la: 6% (tot tipus d'edificació) 

− Edificabilitat neta: 0,075 m2st/m2s 

− Separacions als vials i als veïns: 15 metres 

− Alçada màxima: Alçada reguladora màxima 7,50 metres corresponent a planta baixa i pis. 

 

y. Altres paràmetres reguladors: 

a. Només es podrà construir un habitatge per parcel·la i propietari. 

b. La situació de les edificacions estarà dins dels límits que s'indiquen en el plànol d'ordenació. 

Es permetran fora d'aquest límits les construccions auxiliars destinades a instal·lacions, 

piscines, petits coberts per eines i per a llenya, barbacoes, etc. 

c. Les plataformes d'anivellació no es permetran a la vora dels límits de les parcel·les ni en les 

zones no edificables d’aquestes. Les plataformes interiors al voltant de l’edificació no 

ultrapassaran el talús ideal de pendent 1:3 (alçada – base). Els murs interiors de contenció de 

terres no podran ultrapassa, en la seva cara vista, una alçada de 2 metres. 

d. L’alçada de l’edificació estarà presa en el centre de gravetat del nivell interior de la planta 

baixa. No es permeten edificacions sobre pilars. 

e. Els garatges són obligatoris  a tots els habitatges. 

f. Es recomana que no es facin servir tanques en els límits de les parcel·les. 

g. Les cobertes dels edificis seguiran els criteris tradicionals de la zona, és a dir, seran inclinades 

i acabades amb teula àrab. El pendent màxim permès serà del 30% i no superarà en cap cas 

l’alçada reguladora de 9 metres. L’espai sotacoberta es considera habitable i comptarà als 

efectes de l’índex d’edificabilitat. 

h. Es prohibeix la pavimentació del sòl no edificat superior a ¼ de la superfície total total 

construïda den planta, excepte vials. 

 

z. Els usos permesos en aquest  zona són els habitatges unifamiliars, l’ús d'oficines i serveis 

privats. 

 

aa. A fi d’aconseguir la correcta integració de les construccions en l’entorn natural i amb el 

paisatge: 

a. S’utilitzaran materials d’acabat amb les característiques cromàtiques i de textura que no 

produeixin efectes discordants. S’evitaran també els dipòsits d’aigua vistos o altres afegits a la 

construcció amb materials diferents dels de la pròpia coberta. 
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Qualsevol solució  que no segueixi aquestes pautes s’haurà de justificar a la memòria del 

projecte. Es precisarà la incidència dels materials emprats en l’entorn on s’insereix i 

s’acompanyaran estudis gràfics i cromàtics de l’habitatge projectat i del seu entorn. 

b. L’emplaçament dels edificis es farà de manera que afectin el mínim nombre d’arbres. Per 

això, en els plànols i en la memòria del projecte s’especificarà la situació dels arbres i les 

mesures preses per a la seva protecció. 

c. Queden expressament prohibits els moviments de terres o anivellaments fora de les zones 

marcades per a les edificacions. 

d. Es prohibeixen les tales d’arbres que no responguin a plans d’explotació forestal degudament 

autoritzats  per l’Administració d’Agricultura. En tot cas s’ha d0’assegurar sempre la 

permanència de les masses forestals. 

e. En les zones pobres de vegetació s’hi autoritzaran processos de repoblació i regeneració de 

les masses forestals, prohibint-se expressament la utilització d’espècies estranyes a la zona. 

f. S'haurà de mantenir la vegetació autòctona existent i, en cas de noves plantacions, aquestes 

s’hauran d’efectuar amb espècies arbòries o arbustives autòctones de presència local que 

reforcin les cobertes existents. 

g. Les tanques hauran de ser el màxim permeables possible de tal manera que permetin el pas 

dels mamífers terrestres de mida mitjana. 

 

Article 112. CASES AÏLLADES MASIES. CLAU R6M 

1. Definició  

Aquesta zona ordena els terrenys en que hi ha ubicades Masies en sòl urbà i les noves edificacions fruit 

de la segregació de les grans parcel·les on s’emplacen les masies existents, als efectes de protegir la 

imatge de les construccions existents i/o les noves i el seu entorn. Es defineix, amb un regruix del 

perímetre, el contorn de la masia existent. 

2. Subzones 

No s’estableixen subzones. Però es fa una distinció pel que fa a les condicions d’edificació de les masies 

existents i les edificacions de nova creació. 

3. Segregació de parcel·les i parcel·la mínima 

Les parcel·les de més de 1.000 m
2
  es podran dividir mitjançant la parcel·lació amb un màxim d’un 40% 

del sòl de la finca original, per tant, deixant la masia originària existent amb un mínim del 60% de la 

superfície de la parcel·la original abans de l’aplicació del present Pla. Es podran realitzar un màxim de 2 

segregacions de la parcel·la originària, per tant, en total 3 parcel·les (la originària i dues més). 

La parcel·la mínima per les noves parcel·les obtingudes com a resultat de la parcel·lació  serà de 400 m
2
.  

3. Condicions de la zona 

 

Cases aïllades Masies, clau R6m

Densitat màxima 1 Habitatge / parcel.la nova
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4. Condicions generals de l’edificació 

Cases aïllades Masies, clau R6m

Forma d'ordenació aïllada

Tipologia unifamiliar i plurifamiliar a les masies                                                         

Alçada lliure planta soterrani fixada en l'Article 43

Alçada lliure planta baixa fixada en l'Article 42

Alçada lliure planta pis fixada en l'Article 44

Pendent coberta 30%
 

 

5. Condicions específiques 

5.1. Condicions de la masia existent  

Ampliacions no es permetran noves construccions,         
tant sols ampliacions amb un màxim del 

20% del volum existent l'any 1984
Separació a llindars

A carrer 10 m

A altres llindars 5 m

Nombre màxim de plantes les que tingui l'edificació, no es podrà 
incrementar amb l'ampliació

Ocupació l'edificació actual i un màxim d'increment 
del 20% de l'ocupació de l'edifici existent  

5.2. Condicions de les noves edificacions  

Superfície mínima de parcel·la 400 m2
Index edificabilitat net 0,5 m2 sostre / m2 sòl

Separació a llindars

A carrer 6 m

A altres llindars 3 m

Alçada reguladora màxima 7,5 m

Nombre màxim de plantes PB + 1

Ocupació 40% de la finca segregada 

 

 

 

5.3. Condicions per les noves edificacions per l’ús hoteler 

En el cas que els terrenys on s’emplaça la masia es dediquin a l’ús hoteler s’haurà d’adoptar la forma 

d’ordenació en edificació aïllada, en edificis de nova planta de no més de 300 m2 d’ocupació en planta 

baixa i un nombre màxim de plantes pis de dos plantes, més la planta baixa, amb una edificabilitat neta 

per a tota la parcel·la, que ha d’incloure la masia, de 0,6 m2st/m2s, que inclou també tots els cossos 

annexes. 

6. Condicions d’ús 

 
Cases aïllades Masies, clau R6m 

Ús global Habitatge unifamiliar 

Usos admesos Plurifamiliar a les masies 

 
Comercial 

 
Magatzem 

 
Educatiu 

 
Sanitari-assistencial 

 
Sociocultural 
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Recreatius 

 
Esportius 

 
Tallers artesans 

 
Oficines 

 
Pùblic-Administratiu 

 
Hoteler 

7. Altres condicions de la zona 

a. Es tindrà especial cura en les ampliacions de mantenir les característiques de configuració i materials 

de l’edificació existent. 

b. Els cossos auxiliars son computables als efectes del càlcul de l’edificabilitat i ocupació globals,  caldrà 

que compleixin les separacions mínimes establertes per a cada zona, una ocupació màxima del 5% de la 

parcel·la i una alçada màxima de 3,50 metres.  

c. No es permetrà en la zona la eliminació indiscriminada d’arbres existents, exigint-se en els projectes 

d’obres la justificació detallada d’eliminació d’arbres i les mesures adoptades per la seva substitució dins 

l’àmbit de la parcel·la. 

d. Queden prohibits materials de xapa, plàstics o materials sintètics. En façana s’hauran d’utilitzar 

materials tradicionals, estucs, arrebossats... 

e. Es permet la divisió horitzontal a les masies. 

 

Article 113. INDUSTRIAL. CLAU A1 

1. Definició 

Correspon als terrenys situats al costat de l’autopista AP-7, en el polígons industrials existents sector 

Molinot i sector Mobir. 

S’incorpora a aquets POUM l’ordenació d’aquests dos sectors d’acord amb la modificació puntual de les 

NNSS i PAU Mobir-Molinot, aprovada definitivament per la CUB en data 20.04.2005, publicat al DOGC el 

26.09.2005. 

4.1 Condicions de parcel·lació 

Industrial, clau A1 

Superfície mínima de parcel·la 1.000 m2

circumferència inscribible de 20 m  

 3.1 Condicions d’edificació 

Industrial, clau A1 

Forma d'ordenació aïllada
Tipologia Dins de cada parcel·la es podrà edificar per 

un sòl propietari o en diversos co-propietaris 
en règim de propietat horitzontal (modular) 

amb un mòdul mínim de 1.180 m2 de sostre

Separació a llindars

a carrer 6 m

a altres llindars 4 m

Edificabilitat màxima neta 1,18 m2 sostre / m2 sòl

Alçada reguladora màxima 16m

Nombre màxim de plantes PB + 2  
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Alçada lliure entre plantes 2,50 m

Ocupació soterrani la mateixa de la planta baixa

Veure altres paràmetres a l'annnex normatiu

Ocupació 70%  

 3.2 Condicions d’ús 

Ús global Industrial
Usos admesos comercial (d’acord amb el DL 1/2009, 

d’ordenació dels equipaments comercials), 
d’oficines i serveis privats, hoteler, 

restauració, recreatiu i espectacles, 
esportiu en recinte obert o tancat, serveis 

tècnics i ambientals, magatzem, tallers de 
reparació de vehicles, garatge – 
aparcament i estació de servei. 

manteniment i atenció de les instal·lacions 
industrials

 

3.3 Altres condicions 

a. No es permet en planta soterrani l'ús d'habitatge o local d'ús permanent per personal. 

b. Les plantes soterrani no es computaran en l'edificabilitat permesa per cada parcel·la. 

c. Cada plaça d'aparcament tindrà una superfície rectangular mínima de 4,50 x 2,20 m o 

l'equivalent de 20 m2 per plaça considerant l'espai de maniobra, que serà de 5,00 x 3,00 m per les 

places destinades a minusvàlids. 

d. Els espais destinat a aparcament podran ésser coberts amb elements de protecció oberts per 

tots els seus costats, que no impliquin una obra permanent d'edificació, sense computar com a 

superfície edificada. 

e. La tanca serà unitària per a tot el polígon i es realitzarà amb el material opac o massís, fins una 

alçada màxima de 0,60 m., amb peça de coronació, per sobre de la qual podrà completar-se amb 

reixa, malla, fil, etc. fins a 2 metres d'alçada màxima i/o vegetació d'arbustos. No s'admetran 

gelosies de ceràmica o formigó. 

f. En tot moment s'haurà d'assegurar la bona imatge i conservació de la tanca. 

g. Si degut a la pendent del carrer s'ha d'esglaonar la tanca, aquesta no superarà en cap punt 

l'alçada de 2,50 m. 

h. Les edificacions auxiliars o annexes, independents de les principals, s'admetran quan no superin 

en conjunt el percentatge màxim d'ocupació i l'índex d'edificabilitat establerts, amb una sola planta 

d'alçada màxima 4,50 m. 

i. Es considerarà com a excepció les casetes de control d'accés a les parcel·les quan aquestes 

estiguin tancades. 

j. Es permet les construccions auxiliars necessàries pel bon funcionament de les indústries, com son 

xemeneies, dipòsits elevats, sitges,…, sempre que siguin degudament justificats i responguin a un 

disseny integrat. 

k. Els espais lliures interior de les parcel·les podran ésser utilitzats com estacionament i maniobra 

de vehicles, o per a zones enjardinades. 

l. En tot  moment s'assegurarà la bona imatge i conservació dels espais lliures enjardinats o no. 
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Article 114. DOTACIONS PRIVADES. CLAU A2 
 

1. Definició i subzones 

Compren aquells terrenys on es desenvolupen activitats que tot i donar un serveis al ciutadà, són 

activitats econòmiques de caràcter privat. 

Es distingeixen dos subzones 

− Can Pujades: clau A2a 

− Can Puigdemir: clau A2b 

 

2. Condicions d’edificació de la subzona de Can Pujades (clau A2a) 

Es mantindrà el sostre actual existent, que és de 4.154,02 metres quadrats,  permetent les 

obres de manteniment, rehabilitació i canvi d’ús. 

No es permeten ampliacions de sostre. Si cal per motius funcionals ampliar alguna edificació, 

caldrà enderrocar el sostre equivalent al que s’amplia d’una altra edificació existent. 

No es permeten ampliacions de volum, excepte el volum necessari per rehabilitar les cobertes 

mitjançant la col·locació d’un cèrcol perimetral. 

 

3. Condicions d’ús de la subzona de Can Pujades (clau A2a) 

S’admeten els usos següents: 

1. Habitatge pel guarda o vigilant 
4. Ús hoteler  
6. Ús de restauració 
7. Ús recreatiu i espectacles, en la modalitat de lleure i espla¡ 
8. Ús Sanitari - assistencial 
9. Ús esportiu 
10. Ús docent - educatiu 
11. Ús sociocultural i religiós 
13. Ús d’indústria, Categoria 1ª i Categoria 2ª, vinculada a l’assistencial. 
 

 

4. Regulació de la subzona de Can Puigdemir (clau A2b) 

a) S’admeten les construccions i instal·lacions pròpies per l’ús al que es destina, amb una 

ocupació màxima del 5% de la superfície de la parcel·la i una alçada màxima de 3,50 

metres. 

b) S’admet l’ús esportiu. 

 

SECCIÓ 3. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT EN SÒL URBÀ  

Article 115. SECTORS EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT  
1. El Pla recull com a Sòl Urbà Consolidat, i d’acord amb l’article 30.b) de la LU, únicament els Polígons 

d’Actuació Urbanística que tenen per objectiu la finalització de les obres d’urbanització, i que provenen, 

majoritàriament de delimitacions de sectors de planejament anterior que no han completat la seva 

execució. En concret, el Pla delimita els següents Polígons d’Actuació Urbanística en Sòl Urbà Consolidat:  

PAU 1 Solana Vella 

PAU 2 Montvall 1 

PAU 3 Montvall 2 

PAU 4a Can Planells nord 
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PAU 4b Can Planells sud 

PAU 5 Carrer Montnegre 

PAU 6 Centre Cívic 

PAU 7 Carrer Església 

PAU 12 Can Pujades  

PAU 13 Can Pujades Equipament 

PAU 16 El Molinot – Mobir. 

PAU 17 Collsacreu. 

PAU 18 Poca Farina 
 

Les fitxes corresponents a aquests polígons estan al final de la present normativa. 

Article 116. SECTORS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
1. El Pla delimita els següents Polígons d’Actuació en Sòl Urbà No Consolidat:  

PAU 4c Can Planells oest 

PAU 8 Can Montasell 

PAU 9 Carretera Nova 

PAU 10 Can Puigdemir 

PAU 11 Carrer Mataró 

PAU 14 Canadà Parc 

PAU 15 Canadà Parc 2 

Les fitxes corresponents a aquests polígons estan al final de la present normativa. 

3. El Pla delimita el següent Pla de Millora Urbana: 

      PMU    Passeig de la Riera 

 La fitxa corresponent estan al final de la present normativa. 

 

CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 117. DEFINICIÓ 
1. El sòls urbanitzables són els que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal considera necessaris i 

adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica d’acord amb el concepte 

de desenvolupament econòmic sostenible del TRLU. 

2. El Pla estableix la classificació entre Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD), d’acord amb el que s’estableix 

als articles 33 del TRLU. La delimitació d’aquests sectors es grafia en els plànols d’ordenació (sèrie 

ORD.4). 

3. Les normes bàsiques per al desenvolupament del sector que no podran ser alterades pel Pla parcial, 

són les següents: 

   a. L’àmbit del sector de desenvolupament  

   b. L’objectiu  
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   c. Definició dels elements de l’estructura general  

   d. Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes) 

   e. L’índex d’edificabilitat bruta, densitat màxima i ús global del sector 

 

Article 118. DEURES DELS PROPIETARIS DEL SÒL URBANITZABLE 
Són deures dels propietaris i/o promotors del desenvolupament de sòl urbanitzable: 

1.  Cedir obligatòriament i gratuïtament els terrenys destinats a vialitat pública, parcs i jardins públics, 

equipaments i serveis. 

 

2.  Cedir el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

3. Costejar la urbanització i executar les infraestructures de connexió amb els sistemes generals exterior 

a l’actuació i, en el seu cas, les obres necessàries per obtenir la condició de solar, si encara no ho 

tingués. 

4. Procedir a la distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del planejament, amb 

anterioritat a l’inici de l’execució material del mateix. 

 

5.  Edificar els solars en el termini que, en el seu cas, fixi el planejament. 

Article 119. GESTIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 
1. És obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla parcial urbanístic d’ordenació del sector. 

2. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions previstes en 

l’art. 93 del TRLU. 

3. El Pla parcial s’executarà per polígons complets de conformitat amb el pla d’etapes. S’aplicarà en cada 

un dels polígons en que s’hagi dividit el sector, el sistema d’actuació més idoni dels previstos per la 

legislació vigent. 

4. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà reparcel·lació segons 

la modalitat de compensació bàsica. 

5. Al sòl urbanitzable no podran realitzar-se obres aïllades d’urbanització, llevat que es tracti d’executar 

els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la urbanització d’aquest sòl són indispensables el 

Pla parcial amb la delimitació dels polígons d’actuació i el projecte d’urbanització. 

6. No es podran atorgar llicències d’edificació fins que no s’hagin aprovat definitivament els 

corresponents Pla parcial i projecte d’urbanització, fins que no hagi assolit fermesa l’acte d’aprovació 

del Projecte de Reparcel·lació, i fins que no es compleixin les condicions següents:  

   a. que per l’estat de realització per les obres d’urbanització l’Administració consideri previsible que 

l’acabament de l’edificació la parcel·la comptarà amb tots els serveis necessaris per tenir la condició de 

solar, i  

   b. que en l’escrit de sol·licitud de llicència l’interessat es comprometi a no utilitzar la construcció fins 

que no estigui acabada l’obra d’urbanització i a establir tal condició en les cessions de dret de propietat 

o d’ús que es portin a terme per tot o part de l’edifici.  

 

7. En qualsevol cas, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui totalment acabada la 

urbanització que els afecti i estiguin en condicions de funcionament els accessos i els subministraments 

d’aigua i energia elèctrica i les xarxes de clavegueram. 
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Es disposa com a preceptiu que les esteses de noves línies elèctriques i/o de comunicacions es realitzin 

de forma soterrada, així com els trams de connexió amb les línies preexistents. 

8. Caldrà efectuar una xarxa separativa en nous trams de clavegueram i les xarxes de sanejament 

s’hauran de connectar al sistema públic de sanejament amb la conseqüent subscripció de la Taxa de 

Sanejament 

9. Amb caràcter general, i d’acord amb les determinacions de la Llei 6/1993, reguladora de residus, cal 

que els plans parcials incloguin la normativa i les previsions necessàries per: 

− Promoure la previsió d’espais i d’instal·lacions, en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços 

i altres establiments emplaçats en medis urbans, que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en 

general, les operacions de gestió descrites en la Llei. 

− 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 transport de residus. 

 

SECCIÓ 2. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT EN SÒL URBANITZABLE  

Article 120. SECTORS EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
El Pla proposa els següents sectors en sòl urbanitzable delimitat per a desenvolupar-los mitjançant Pla 

Parcial: 

SUD 1 - CAN PALOMER 

SUD 2 – SOLANA NOVA 

Les fitxes corresponents a aquests sectors estan al final de la present normativa. 

Article 121. CONDICIONS GENERALS I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SÒL 

URBANITZABLE DELIMITAT. 
 
1. Els nous sectors de sòl urbanitzable delimitat, definits pel present POUM, que es desenvolupin 

mitjançant figures de planejament derivat hauran de presentar la documentació tècnica necessària per 

tal d’assegurar un correcte compliment dels preceptes de sostenibilitat i adequació ambiental, d’acord 

amb les disposicions de la normativa sectorial reguladora vigent. 

 

2. Aquest POUM estableix com a prioritari la incorporació, als projectes d’urbanització i d’edificació dels 

nous sectors de sòl urbanitzable delimitat, d’un estudi complert de l’estat actual del terreny i de les 

preexistències naturals i construïdes i d’un estudi justificatiu de les alternatives estètiques i 

constructives adoptades en l’execució del projecte incorporant, si s’escau, un estudi d’impacte visual per 

a la implantació dels nous elements tècnics, i que descrivim a continuació: 

 

   a) Dossier fotogràfic i memòria descriptiva de l’estat actual del terreny sense modificar i dels valors 

ambientals i paisatgístics del terreny en relació al nucli urbà al qual pertany i al paisatge natural que 

l’envolta. 

   b) Inventari fotogràfic detallat dels elements naturals i culturals localitzats al sector a desenvolupar, 

anàlisi d’alternatives i justificació de la solució adoptada per a la seva conservació o eliminació. 

   c) Plànols d’aixecament topogràfic, amb plantes, alçats i seccions de les construccions preexistents, 

incloent-hi murs de bancals, sistemes de rec i petites edificacions auxiliars, mostrant en tot moment el 

seu estat de conservació. En els plànols d’aixecament topogràfic s’haurà de fer especial incidència en els 
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elements naturals o arqueològics que hi hagin al sector, i hauran de quedar recollits, assenyalats i 

acotats gràficament i especificats en la respectiva llegenda i fitxes annexes. Les escales suggerides de 

treball d’aquests plànols són de l’ordre de 1/200. 

   d) Estudi d’adaptació topogràfica dels nous vials, equipaments i espais verds al terreny a desenvolupar, 

mitjançant l’anàlisi de pendents, seccions transversals i estudis d’ombres. 

   e) Estudi en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a desenvolupar, d’acord amb criteris de 

sostenibilitat ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els capítols d’estalvi i 

reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats en l’execució de 

les obres d’urbanització i posterior edificació. 

   f) Estudi d’impacte i d’integració paisatgística de les edificacions a desenvolupar en el sector de sòl 

urbanitzable delimitat, justificant les solucions adoptades en torn a l’adaptació topogràfica, volumetria, 

condicions estètiques de les edificacions projectades i la conservació i incorporació al sector d’elements 

naturals preexistents. 

 

3. En els nous sectors urbanístics serà necessari aportar un certificat de garantia de subministra per tal 

d’aportar al sector el recursos necessaris. 

 

Article 122. SECTORS EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
El Pla no proposa cap sector en sòl urbanitzable no delimitat d’ús principal residencial. 

 

 

CAPÍTOL V.  REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Article 123. DEFINICIÓ I TIPUS 

El sòl no urbanitzable comprèn els terrenys que es caracteritzen per una voluntat de mantenir les seves 

condicions naturals i el seu caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos, els processos 

d’urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. El sòl 

no urbanitzable es regeix per les limitacions que estableix l’art. 47 TRLU , segons el desenvolupament i la 

concreció de detall que s’efectua en aquest capítol. En tot cas el criteri prioritari serà la conservació dels 

seus elements naturals: sòl, flora, fauna i paisatge. 

Els terrenys que el Pla ha considerat necessari classificar de no urbanitzable pels valors i finalitats a 

assolir són aquells que segueixen una utilització racional del territori d’acord amb el model territorial de 

desenvolupament urbanístic sostenible o aquelles amb un valor agrícola inclòs en indicacions 

geogràfiques protegides.  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les següents zones dins del sòl no urbanitzable: 

Agrícola,  Forestal, i Espais naturals protegits. La major part del sòl no urbanitzable del terme municipal 

forma part dels espais de protecció especial, segons el PTMB, segons es transcriu en els plànols 

d’ordenació. En aquests espais, a més de la regulació pròpia de la zona, regiran les limitacions i 

condicionants en sòl de protecció especial que estableixen les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB. 

Article 124. DESENVOLUPAMENT DEL POUM EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest document, són d’aplicació 

immediata.  
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2.  D’acord amb els articles 67, 68  i 69 del TRLU, es poden tramitar plans especials per al 

desenvolupament del sistema d’espais oberts, que tinguin per objecte la implantació dels usos 

admissibles d’acord amb l’article 47 del TRLU, o bé amb les finalitats següents: 

   a. La millora de la qualitat biològica del medi rural. 

   b. La protecció i regeneració de conreus i espais forestals. 

   c. La protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals; la promoció i el 

desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 

   d. La protecció i la millora de la vialitat rural. 

   e. L’activitat educativa formativa en relació al medi natural. 

   f. La protecció del patrimoni natural, de l’ecosistema i de la biodiversitat. 

   e. Altres finalitats anàlogues. 

3. Els plans especials esmentats en aquest article poden ajustar les condicions de l’edificació, restringir 

els usos permesos i augmentar la superfície mínima de les finques en la regulació de cada tipus de sòl i 

respecte dels diferents usos. 

Article 125. MESURES DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

1. El projecte d’implantació en sòl no urbanitzable ha d’incorporar el tràmit d’avaluació d’impacte 

ambiental en el casos previstos per la legislació sectorial vigent. 

2.  En qualsevol cas, s’han de complir les mesures de gestió per al desenvolupament sostenible 

establertes pel planejament territorial, que inclou les mesures correctores de l’erosió del sòl, les 

actuacions per la conservació de la biodiversitat i les actuacions per la conservació, protecció o millora 

de la qualitat del paisatge. 

Article 126. INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE 

1. En desenvolupament de l’art. 9 TRLU qualsevol construcció o instal·lació que s’hagi d’emplaçar en el 

sòl no urbanitzable haurà de garantir que la seva situació, volumetria, alçada, murs i tancaments, o la 

instal·lació de nous elements, no limiti el camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals, ni 

en trenqui l’harmonia o en desfiguri la perspectiva. 

2. Les construccions o instal·lacions s’adaptaran a la topografia natural del terreny, es situaran en els 

llocs menys exposats visualment, seran adequades a la seva condició aïllada i, per tant, caldrà explicitar 

la previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de l’emplaçament. Com a norma 

general, es consideren no edificables els terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent igual o 

superior al 20% i es prohibeixen les construccions sobre els careners i turons del relleu del terreny. 

3. Les construccions o instal·lacions que es projectin tindran uns materials, sistemes constructius, volum, 

tipologia aparent, acabats i colors que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de 

l’entorn i al seu cromatisme. Les façanes hauran de comptar amb arrebossat i pintat excepte quan el 

material base dels tancaments estigui preparat per anar vist i tingui un cromatisme adequat. Per tal de 

garantir una correcta integració paisatgística, no s’admetran longituds en edificació de més de 50 m. 

4. La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat existent. En tot cas la 

seva afecció suposarà el reemplaçament immediat. A la llicència municipal hi constarà el seu nombre, el 
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procés i localització de la replantació. En els llocs amb arbrat, es projectarà i plantarà una pantalla 

protectora de vegetació, d’una classe característica del lloc, en una proporció suficient, amb l’objecte de 

matisar l’impacte visual de la construcció. 

5. Caldrà garantir la integració paisatgística amb la presentació de la documentació suficient per 

justificar l’actuació proposada i preveure les operacions necessàries per minimitzar l’impacte visual de 

les instal·lacions.  

6. Per la implantació de noves construccions  serà preceptiu l’informe favorable de l’administració 

competent en temes de paisatge.  

7. La implantació o reforma d’infraestructures lineals al territori (carreteres, línies de   transport 

d’energia, etc.) i serveis tècnics que consolidin o suposin l’aparició d’una barrera física o travessin la 

xarxa hidrològica, hauran de tenir en compte mesures correctores per assegurar la permeabilitat 

biològica. 

 

SECCIÓ 2. REGULACIÓ GENERAL DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Article 127. DEURES DELS PROPIETARIS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, l’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de 

garantir en tots els casos la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la 

màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la 

persona propietària els deures següents: 

1. Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva massa vegetal en 

l’estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la normativa que sigui 

d’aplicació. 

2. Costejar i, en el seu cas, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la construcció o 

l’edificació amb les xarxes generals de serveis i cedir a l’Administració competent aquestes 

infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan hagi de formar 

part. 

3.  Costejar i, si s’escau, executar les obres i instal·lacions necessàries per a donar compliment a la resta 

de condicions que exigeixi el pla especial o l’acord d’aprovació del projecte, respecte a l’obtenció de 

subministraments, assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis. 

4. Costejar i, en el seu cas, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l’acord 

d’aprovació del projecte per tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i l’afectació greu a les 

explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la 

qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. 

Article 128. PARCEL·LACIONS, DIVISIONS I SEGREGACIONS  

1. Seran indivisibles totes les finques, la dimensió de les quals sigui inferior a les unitats mínimes de 

conreu o de producció forestal d’acord amb l’art. 196 TRLU i la legislació sectorial específica. La finca 

mínima admesa en el sòl no urbanitzable, segons la legislació sectorial, és aquella que s’ajusta a les 

Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, exceptuant el supòsit contemplat 

a l’article 55.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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2. Queden prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. S’entendrà que existeix 

parcel·lació quan concorrin les circumstàncies assenyalades a l’art. 191.1 TRLU i que hi ha presumpció 

de parcel·lació quan es donin les condicions de l’art. 194 del TRLU. 

3. Es considera il·legal, a efectes urbanístics, tota parcel·lació que sigui contrària a allò establert al 

POUM o que infringeixi el que disposa l’art. 195.1 del TRLU i tota divisió o segregació que faciliti o tingui 

per finalitat facilitar usos o edificacions que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 

4. D’acord amb els articles 211 i 212 del TRLU es considera infracció urbanística els actes de parcel·lació 

urbanística contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en sòl no urbanitzable. 

Article 129. TANQUES 

1. La construcció de tanques en l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-se en aquells 

casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva 

necessitat per atendre els requeriments productius de l’explotació. Es recomana, quan sigui 

funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per l’assenyalament del límit de la 

propietat o de l’àmbit de l’activitat. 

2. Les finques agrícoles podran ser objecte d’un tancament perimetral previ a llicència municipal, la qual 

només s’atorgarà una vegada comprovada la necessitat de procedir al tancament i constatat que la 

tanca respecta el paisatge i no produeix efectes negatius sobre els corredors de fauna, extrems tots ells 

que s’hauran d’acreditar en la petició de la llicència.  

3. Les tanques en sòl no urbanitzable hauran de ser transparents en tota la seva alçada i hauran de 

permetre el pas de la fauna salvatge autòctona, llevat que hi concorrin raons de seguretat de 

determinades instal·lacions. 

4. Es prohibeixen els tancaments de les finques amb materials d’obra d’alçada superior a 40 cm, a 

excepció dels límits de les vies de circulació ràpida i caldrà situar-les a una distància mínima de 2 metres 

del límit del camí, i es prohibeixen expressament a tot el terme municipal les tanques plomades a 

l’exterior de la parcel·la i les que contenen elements punxants, perillosos o metàl·lics corrosius 

oxidables. 

Article 130. ARBRAT I TALA D’ARBRES 

1. Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran per al manteniment de l’arbrat existent. 

2. Tot el sòl no urbanitzable és susceptible de repoblacions amb espècies vegetals autòctones, a fi de 

millorar el paisatge natural. 

3. La tala d’arbrat només serà admesa quan estigui prevista als Plans de gestió i millora forestal 

(PGMF), disposi d’autorització expressa de l’Administració forestal, sigui conseqüència de la renovació o 

aprofitament agrari usual dels conreus o de l’aplicació de la legislació en matèria de sanitat vegetal. En 

qualsevol cas resta prohibida la tala d’espècies vegetals que estiguin integrades en zones catalogades 

com a Hàbitats d’interès comunitari i delimitades als plànols d’ordenació o que es puguin identificar 

amb major precisió en l’estudi detallat dels sectors en el desenvolupament del Pla. En els sectors 

afectats per incendis s’estimularà la ràpida repoblació amb espècies autòctones i s’atendrà a la 

necessitat de declaració dels terrenys com a sòl no urbanitzable d’aquests terrenys en les condicions 

que estableixi la legislació.  

Article 131. CONDICIONS DE REGULACIÓ D’OBRES HIDRÀULIQUES PER A REGADIU  
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1.  La construcció d’un embassament de reg requereix l’obtenció de llicència municipal, sens perjudici de 

l’informe favorable d’altres organismes competents en la matèria. 

 2.  La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un plànol de localització, seccions i alçat, amb indicació de la 

sortida d’aigües amb filtre de graves o altre sistema que asseguri la sortida d’aigua sense materials en 

suspensió i preveure un sistema de protecció dels amfibis (rampes de fusta o pedres amb pendent 

inferior al 10% i disseny del fons amb cubeta a cota inferior a la de sortida) que asseguri la persistència 

d’aigua en el buidatge. 

Article 132. CONREUS 

1. Els conreus vindran regulats per la normativa agrària i, si s’escau, podran estar subjectes als Plans 

especials que es puguin redactar per a la protecció del sòl agrícola i forestal. 

2. Les actuacions de transformació de sòl han de mantenir en termes generals l’escala dels camps o 

unitats de producció agrícola amb la dimensió, proporció, ritme i seqüència que defineix el paisatge del 

lloc. Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives quan 

concentren desnivells i/o tenen diferents tractaments vegetals, ja siguin, murs de pedra, altres 

materials, marges o espais residuals. En qualsevol cas, en els àmbits predominantment agrícoles, cal 

conservar les peces relictes de bosc consolidat o antic per mantenir la biodiversitat. 

Article 133. 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 50 metres de radi en el 

qual no es permetrà cap tipus d’actuació, edificació, desmunt o moviment de terres que representi 

variacions morfològiques o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions de l’aflorament. La 

vegetació existent haurà de respectar-se i es permetrà fer petites obres d’adequació i ornat, que 

potenciïn el seu valor paisatgístic.  

2.  S’admet la formació de basses d’acumulació d’aigua per a la prevenció contra incendis i per a rec, les 

quals han de donar compliment a l’establert a la legislació sectorial vigent d’aplicació. Es distingeixen les 

basses que recullen l’aigua de pluja de les basses que també obtenen aigua a partir d’escorrenties. 

Aquestes últimes han de tenir unes condiciones específiques de disseny per permetre l’eliminació dels 

fangs i partícules sòlides que, a més, cas que l’aigua provingui d’una altra finca, han d’obtenir 

l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l'Aigua. 

Article 134. PUBLICITAT 

1. Es prohibeix en tot el sòl no urbanitzable la instal·lació de cartells o de qualsevol altre element 

publicitari, la qual cosa sens prejudici de la possibilitat d’instal·lació dels rètols indicadors dels 

establiments, masies o altres elements del patrimoni cultural i natural que siguin necessaris en la xarxa 

viària i camins rurals. 

2.  La col·locació de cartells visibles des de la xarxa viària i camins rurals estarà sotmesa a les 

determinacions de la legislació vigent i a la prèvia llicència municipal.  

3.  Només s’admet situar indicadors en les cruïlles dels camins per tal de facilitar la localització de 

masies, jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni cultural i natural. 
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4. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres de 

l’Estat, fora dels trams urbans queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc que sigui visible des de 

les calçades de l’autopista. 

Article 135. NORMES RELATIVES A LES AIGÜES 

L'ús de les aigües superficials i subterrànies es regula per la Llei 1/2001 de 20 de juliol, d'aigües i la 

legislació concordant en la matèria. 

1. Aigües residuals 

   a. Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels cursos d'aigua naturals o 

artificials (rius, torrents, clamors, sèquies..) 

   b. Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin I'eliminació de les aigües 

residuals mitjançant sistemes de depuració adequats: 

- Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d'un col·lector 

territorial proper. 

- Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres verds, utilitzant línies de 

tractament que suposin un consum energètic i una producció de fangs mínima quan es tracti de 

conjunts d'edificacions situades en sòl rural. 

- Depuració mitjançant foses sèptiques, quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, 

amb les característiques tècniques necessàries per assegurar un afluent que compleixi les condicions 

establertes per la legislació vigent en matèria d'aigües residuals. Tanmateix, el sistema de depuració 

escollit haurà d'assegurar un afluent que compleixi els paràmetres de depuració de les aigües marcats 

per la legislació vigent. 

   c. Les activitats classificades com a potencialment contaminants requeriran, per a la seva instal·lació, 

ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació per part de l'Ajuntament dels tractaments previs a 

l'abocament necessaris per a descarregar els seus afluents amb els nivells de qualitat marcats per la 

legislació vigent. 

   d. Totes les activitats ubicades al terme municipal, qualsevol quines siguin les seves característiques, 

han de tenir resolt el sistema d'abocament d'aigües residuals de tal manera que eviti la contaminació 

del medi. Sense prèvia autorització de permís d'abocament, l'Ajuntament no autoritzarà l’obertura, 

ampliació, modificació o trasllat de cap establiment. 

2. Regulació d'obres hidràuliques de rec: 

   a. La construcció d'un embassament de rec requerirà la sol·licitud de llicència municipal i, quan ho 

determina la Llei, I'informe favorable de l'administració competent; molt especialment pel que fa a la 

prevenció de ruptura. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un plànol on s'especifiqui el disseny de 

la sortida d'aigües amb filtres de graves o qualsevol altre sistema filtrant, que asseguri la sortida d'aigua 

sense materials en suspensió que puguin provocar obturacions dels sistemes de rec. A més a més 

s'hauran de dissenyar sistemes de protecció dels amfibis com rampes de sortida de l'aigua (de fusta o de 

pedres) amb un pendent inferior al 10% i disseny del fons amb cubetes a una cota inferior a la cota de 

sortida de l'aigua, que assegurin la persistència d'aigua un cop I'embassament és buit. 

   b. Es prohibeix l'addició de productes químics (fertilitzants o fitosanitaris) a l’aigua de I'embassament, 

que puguin suposar un perill per a la salut humana o per a la vida silvestre, en cas d'immersió en l'aigua 

de I'embassament. 
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   c. Es prohibeix qualsevol activitat que alteri significativament qualsevol component del cicle hidrològic 

dels sòls (escorrentia, infiltració, etc.). 

Article 136. NORMES RELATIVES ALS RESIDUS 

1. En general, es prohibeix la deposició o descàrrega de residus en terrenys que no hagin estat 

prèviament autoritzats per l’ajuntament. 

2. Residus ramaders 

Es prohibeix l’aplicació agrícola de purins a menys de 50 m de canals, sèquies o qualsevol tipus de 

conducció d’aigua, queda prohibit escampar purins a menys de 500 m dels nuclis de població. La seva 

aplicació a menys d’aquesta distància s’haurà d’efectuar obligatòriament amb mitjans mecànics que 

permetin la injecció del purí directe al sòl. 

3. Productes agroquímics 

Es prohibeix l’abandonament d’envasos o embalatges de productes agroquímics i fitosanitaris. 

4. Residus de la construcció 

La sol·licitud de llicència municipal per a l’enderroc, excavació i construcció d’obra nova en sòl no 

urbanitzable s’ha d’acompanyar d’un document que avaluï els volums i característiques dels residus a fi 

de fixar la corresponent taxa municipal d’abocament. 

5. Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus 

Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació de qualsevol tipologia de residu 

hauran d’obtenir autorització ambiental en base a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de 

les activitats o les corresponents que la substitueixin o modifiquin. L’emplaçament de les 

infraestructures de tractament de residus sotmetran al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. 

Article 137. MODIFICACIÓ DE LA TOPOGRAFIA 

1. Queden prohibits els moviment de terres que no es justifiquin per la implantació de noves 

edificacions degudament autoritzades, per l’obertura de camins o per la millora dels camps de conreu, 

exclusivament .  

2. En cas de realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats del sòl, s’ha de 

garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els processos ecològics que li són propis. 

3. Es limiten els terraplens i els desmunts admissibles a una alçada no superior a 1 metre per sobre o per 

sota de la rasant natural del terreny. Els terraplens i desmunt resultants dels moviments de terres es 

tractaran amb tècniques de bioenginyeria per tal d’aconseguir una correcta permeabilitat del sòl i el 

manteniment de la qualitat paisatgística. 

4. Els talussos resultants dels moviments de terres no tindran un pendent superior a la proporció 3/2 

(horitzontal/vertical) i s’haurà de preveure la plantació de vegetació arbòria i arbustiva necessària per 

garantir-ne l’estabilitat i corregir l’impacte paisatgístic generat. En els casos que no es compleixi aquest 

criteri, caldrà aplicar tècniques de bioenginyeria. En el cas que els desnivells es resolguin mitjançant 

murs de contenció, la seva alçada aparent no serà superior a 1 metres. La cara visible del mur de 

contenció es tractarà de manera que s’integri adequadament a l’entorn. No s’admetran solucions de 

contenció de terres a base de pedra d’escullera.  
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5. Així mateix, caldrà evitar feixes amb alçades significatives que portin implícites grans moviments de 

terres.  

 

SECCIÓ 3. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE 

Article 138. ACTIVITAT AUTORITZADA . CLAU N4 

1. Definició 

Comprèn els terrenys ocupats pel Càmping Roquetes 

2. Àmbit 

Ocupa uns terrenys situats al costat de la carreter C-61, des de la que  s’accedeix a les instal·lacions. 

3. Usos 

L’ús principal és el d’allotjament turístic, en la modalitat de càmping, segons s’estableix en el Decret 

183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. 

4 Desenvolupament 

Es permeten les construccions destinades a l’activitat  de càmping i a l’aparcament de caravanes i 

autocaravanes i remolcs tenda que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic de 

desenvolupament. Els terrenys adscrits a l’ús de càmping tenen la condició de finca mínima i indivisible. 

5 Ampliació 

Caldrà prioritzar l’ampliació de l’activitat de càmping en la zona oriental adjacent, corresponent a un 

espai amb menys valors ambientals que la part occidental.  

Article 139. RÚSTIC AGRÍCOLA. CLAU N1A 

1. Definició 

Comprèn els terrenys agrícoles, amb predomini d’explotacions cerealistes (bàsicament de secà), 

conreats o no en el moment de la seva classificació. Terrenys que són susceptibles per la seva situació 

d’admetre actuacions específiques per a destinar-los a les activitats o els equipaments d’interès públic 

que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, tals com activitats de caràcter esportiu i d’esbarjo a l’aire lliure, 

sempre i quan es garanteixi la integració ambiental de les construccions i activitats autoritzades. 

2. Àmbit 

Dins d’aquesta classificació trobem les extensions situades a les vessants planeres de la meitat del nord-

oest del municipi, com Can Cinquanta de Dalt, Can Poc, Ca l’Arbocer, Can Solà, Can Monell, Can Pradell 

de Baix, Can Dordes, Can Tustot, Can Virgili, Can Calces, Cal Cucut, Can Moreu, Cal Frare, entre d’altres. 

3. Subzones 

En el sòl no urbanitzable tipus Agrícola es distingeixen les subzones: Rústic Agrícola (clau N1a) i 

Protecció Agrícola (clau N2a). El sòl qualificat d'Agrícola de protecció, ho és d'especial protecció i està 

subjecte a les limitacions i condicionants en sòl de protecció especial, i queda regulat a l’article 141.  

4. Usos 

L’ús principal serà l’agrícola.  

Altres usos compatibles poden ser: 

a) Ramaderia. Intensiva i extensiva. 
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b) Les construccions i dependències pròpies dels usos i aprofitaments agrícoles, i de transformació 
forestals, en els termes regulats a la present normativa. Així, s’admet la construcció de 
magatzems, coberts i d’altres construccions vinculades a l’explotació agrària colindant, i les 
serradores, únicament al servei de l’explotació forestal en l’àmbit de la qual se situï, que pot 
abastar diverses finques integrades sota una direcció empresarial única, d’acord amb l’establert 
en la normativa general del sòl no urbanitzable. 

c) Residencial familiar. Es permet l’habitatge familiar destinat a les persones directament 
relacionades amb l’explotació dels terrenys on s’ubica. 

d) Càmping. Prèvia aprovació del Pla Especial corresponent i, a ser possible, vinculat a una masia o 
casa rural existent. En els cas de càmping, serà obligatori situar els serveis comuns del càmping 
en una edificació existent i es pot requerir l’avaluació d’impacte ambiental (ordinària o 
simplificada) del projecte del càmping si cal assegurar la preservació dels valors de l’entorn, en 
cas que sigui necessari. Hauran de complir la normativa turística vigent.  

e) La reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg incorporat a 
aquest Pla, per tal de destinar-les, principalment, a habitatge o a establiment hoteler (amb 
exclusió de la modalitat d’hotel apartament), de turisme rural o altres usos permesos, d’acord 
amb el que el propi Catàleg determina. Hauran de complir la normativa turística vigent. 

f) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de 
les obres públiques. 

g) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb 
l’article 47.4  del TRLU:  

a. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i 
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l'ús de què es tracti. Activitats tals com: escoles de natura, 
únicament si es desenvolupen íntegrament a l’aire lliure; hípiques i centres 
d’entrenament caní; usos recreatius varis vinculats a l’espai obert i la natura com: 
zones de barbacoes, bosc vertical o paintball; activitats de caràcter esportiu i d’esbarjo 
a l’aire lliure com el senderisme, el cicloturisme, el motocròs i les passejades a cavall; 
així com les activitats de caràcter similar que estiguin degudament integrades en 
l’entorn natural del municipi. S’haurà de redactar un Pla Especial tramitat amb el 
procediment per a l’aprovació establert pel Text refós de la Llei d’urbanisme en relació 
als plans especials urbanístics. 

b. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c. Les infraestructures d'accessibilitat. 
d. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 

telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d'energia elèctrica,d'abastament i subministrament d'aigua i de 
sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a  partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 

h) No es permetran els usos forestals que puguin anular o disminuir el potencial agrícola. 
i) Activitats extractives, amb el procediment regulat en els articles 48 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme i 47.1.b) del Reglament de protecció de la legalitat urbanística.  
Les condicions bàsiques per a la implantació d’activitats extractives en el sòl agrícola que 

s’hauran de considerar són: 

 - accessos a l’activitat 

 - ocupació màxima de l’activitat 

 - divisió de l’àmbit en fases 

- terminis temporals màxims de l’explotació 

- condicions d’ús del sòl afectat per l’explotació 

- condicions de restauració final. 

 

5. Condicions específiques 

   a. Divisió dels terrenys. 

Es prohibeix expressament la divisió o segregació dels terrenys per a la formació d’horts familiars de 

titularitat privada o que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el 
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Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats mínimes de conreu i l’ordre circular de la secretaria General 

del DARP de 28 d’abril de 1998, junt amb les modificacions del Decret 82/1985 de 21 de març i el Decret 

297/1988 de 27 de juliol. 

   b. Superfície dels camps. 

La mecanització del camp no haurà de comportar una alteració substancial de la fesomia dels conreus, 

de manera que la dimensió dels camps i la superfície ocupada per vegetació seminatural dels marges es 

mantingui. S’admet una variació màxima de la superfície dels camps de conreu de +/- 20%. %.   

   c. Construccions 

Les edificacions en aquesta zona restaran subjectes a les determinacions establertes als articles 

d’aquestes Normes que ordenen les Construccions en Sòl No Urbanitzable. 

Únicament es permeten les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social en aplicació a 

allò establert en l’article 47.4 del TRLU, s’hagin declarat d’utilitat pública o es considerin d’interès social, 

i que requereixin emplaçar-se en el medi rural. 

S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les ramaderes, sotmeses a les determinacions 

establertes en la Secció de Construccions en Sòl No Urbanitzable del present Capítol. Queden prohibides 

les instal·lacions que es contradiguin amb l’aprofitament del sòl per a l’ús agrícola o ramader, excepte 

les instal·lacions destinades a explotació de recursos naturals i a la producció d’energia fotovoltaica, 

prèvia redacció del corresponent pla especial. 

   d. Vegetació de ribera. 

S’haurà de conservar la vegetació de ribera consolidada per les seves funcions ecosistèmiques, en el 

cicle de l’aigua, en termes de biodiversitat, per a la prevenció d’incendis, entre d’altres. 

Article 140. RÚSTIC FORESTAL. CLAU N1B 

1. Definició 

D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, aquest POUM qualifica com a sòl forestal 

el sòl rústic poblat d’espècies arbòries o arbustos, matolls i herbes; els erms situats en els límits dels 

boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, els erms que per llurs característiques siguin 

adequats per a la reforestació i els prats de regeneració natural. 

La finalitat de l’ordenació és establir una protecció sobre aquests elements naturals, que defineixen 

l’aspecte global del territori, en front dels usos que poden donar lloc a la seva transformació i 

degradació. 

2. Àmbit 

Dins d’aquesta classificació trobem les masses boscoses de l’àmbit que va de nord i oest del municipi, no 

ocupat pels diferents nuclis de població. Comprèn el bosc de Can Bonamussa, el del Pi General, la 

Roureda del Forn, la Vinya de Tapioles, els Plans d’Agrefull, la Baga del Bouell, El Pla d’en Vidal, la Solella 

de Can Mura, entre d’altres. 

 

3 Subzones 

En el sòl no urbanitzable tipus Forestal es distingeixen dos zubzones: Rústic Forestal (clau N1b) i 

Protecció Forestal, (clau N2b). El sòl qualificat de Protecció Forestal, ho és de protecció especial i està 

subjecte a les limitacions i condicionants en sòl de protecció especial, i queda regulat a l’article 142.  

4. Usos  
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a) Aquestes zones restaran sotmeses a la legislació específica sobre defensa i conservació de 
masses forestals. 

b) Es consideraran principals els usos establerts a l’article 23 de la Llei 6/1988, forestal de 
Catalunya, o la normativa vigent, quedant prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni 
notablement el valor específic de la vegetació arbòria.  

c) La destinació de terrenys a zones boscoses no requereix necessàriament la titularitat pública. 
Així doncs, les finques de propietat privada qualificades com a zones boscoses, tenen l’obligació 
de ser mantingudes i conservades adequadament per garantir la millor seguretat en front als 
incendis.  

d) Explotació dels recursos naturals forestals. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà 
dins dels límits que permeten els interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies 
de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar les unitats de 
paisatge, l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

e) S’admet l’ús agrícola preexistent i les rompudes i les pistes forestals, sempre que siguin 
respectuoses amb els valors objecte de protecció especial, i que estiguin previstes en plans 
d’explotació forestal, en plans tècnics de gestió o per a la protecció als incendis. 

f) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb 
l’article 47.4  del TRLU:  

g) Es permetran altres usos alternatius a l’explotació forestal sempre i quan es regeixin per la 
norma fonamental de protecció i gestió del forest, la no degradació d’aquest i la reposició de 
les condicions inicials en el moment de finalització de l’activitat. S’entén aquesta alternativa 
d’usos com una possibilitat d’atracció de públic interessat en les activitats i l’experiència a l’aire 
lliure i de potenciació d’una gran part de la superfície del municipi. Aquests usos són: 
   a. Terrenys d’acampada o càmpings, sense que impliquin la necessitat de cap moviment de 
terres, l’obertura de nova vialitat, instal·lació de bungalows o similars, construcció de piscines i 
altres instal·lacions esportives i d’esbarjo permanents sempre que no comportin una alteració 
significativa de les condicions naturals del sòl forestal. En els cas de càmping, serà obligatori 
situar els serveis comuns del càmping en una edificació existent i es pot requerir l’avaluació 
d’impacte ambiental (ordinària o simplificada) del projecte del càmping si cal assegurar la 
preservació dels valors de l’entorn, en cas que sigui necessari. 
   b. Usos recreatius varis vinculats a l’espai obert i la natura. Tals com, bosc vertical que no 
requereixin instal·lacions que comportin una alteració significativa de les condicions naturals 
del sòl forestal, com  les activitats de paintball, d’airsoft o similars. 
  c. Usos educatius, culturals i de la salut, vinculats als espais oberts i a la natura, necessaris per 
a llur desenvolupament, tals com les activitats terapèutiques, dels creixement personal o de la 
salut. 

 

5. Condicions específiques 

   a. Vies. 

Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

excepte les destinades a l’explotació de les finques, i que s’hauran de subjectar a les condicions dels 

plans tècnics de gestió i millora forestal o els plans simples de gestió forestal.  

   b. Cursos d’aigua. 

Les explotacions forestals autoritzades en cap cas hauran d’efectuar moviments de terres, construccions 

o plantacions que afavoreixin l’erosió dels entorns dels cursos d’aigua, per tal d’evitar el risc 

d’avingudes. 

   c. Construccions. 

- Es prohibeix qualsevol tipus de nova edificació per a usos privats que no estigui relacionada 

directament amb l’explotació forestal. Només s’admetrà el manteniment de les cases rurals i masies 

incloses en el Catàleg de masies i cases amb reutilització de les construccions existents. Les edificacions 

existents dins els terrenys compresos per aquesta clau, restaran subjectes a les determinacions 

establertes a la Secció de Construccions en Sòl No Urbanitzable del present Capítol.  
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- Es permeten les edificacions i instal·lacions, que s’hagin declarat d’utilitat pública o es 

considerin d’interès social, en aplicació a allò establert en l’article 47.4  del TRLU. 

- A les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals són d’aplicació les mesures de 

prevenció d’incendis forestals contingudes a l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana. 

   d. Vegetació de ribera. 

S’haurà de conservar la vegetació de ribera consolidada per les seves funcions ecosistèmiques, en el 

cicle de l’aigua, en termes de biodiversitat, per a la prevenció d’incendis, entre d’altres. 

 

Article 141. PROTECCIÓ AGRÍCOLA. CLAU N2A 

1. Definició 

Comprèn els terrenys agrícoles, amb predomini d’explotacions cerealistes (bàsicament de secà), 

conreats o no en el moment de la seva classificació. Terrenys que són susceptibles per la seva situació 

d’admetre actuacions específiques per a destinar-los a les activitats o els equipaments d’interès públic 

que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, tals com activitats de caràcter esportiu i d’esbarjo a l’aire lliure, 

sempre i quan es garanteixi la integració ambiental de les construccions i activitats autoritzades. 

Aquests espais de protecció especial, estan sotmesos a un règim especial de protecció i són 

incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de 

forma clara els valors que motiven la protecció especial. Els plànols informatius complementaris 

assenyalen els valors que en cada cas han motivat la protecció especial. 

2. Àmbit 

Dins d’aquesta classificació trobem les extensions situades a les vessants planeres de la meitat del nord-

oest del municipi, com Can Cinquanta de Dalt, Can Poc, Ca l’Arbocer, Can Solà, Can Monell, Can Pradell 

de Baix, Can Dordes, Can Tustot, Can Virgili, Can Calces, Cal Cucut, Can Moreu, Cal Frare, entre d’altres. 

3. Usos 

L’ús principal serà l’agrícola.  

Altres usos compatibles poden ser: 

a) Ramaderia. Intensiva i extensiva. 
b) Les construccions i dependències pròpies dels usos i aprofitaments agrícoles, i de transformació 

forestals, en els termes regulats a la present normativa. Així, s’admet la construcció de 
magatzems, coberts i d’altres construccions vinculades a l’explotació agrària colindant, i les 
serradores, únicament al servei de l’explotació forestal en l’àmbit de la qual se situï,d’acord 
amb l’establert en la normativa general del sòl no urbanitzable. 

c) Residencial familiar. Es permet l’habitatge familiar destinat a les persones directament 
relacionades amb l’explotació dels terrenys on s’ubica. 

d) Càmping. Prèvia aprovació del Pla Especial corresponent i, a ser possible, vinculat a una masia o 
casa rural existent. En els cas de càmping, serà obligatori situar els serveis comuns del càmping 
en una edificació existent i es pot requerir l’avaluació d’impacte ambiental (ordinària o 
simplificada) del projecte del càmping si cal assegurar la preservació dels valors de l’entorn, en 
cas que sigui necessari. Hauran de complir la normativa turística vigent.  

e) La reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg de masies i 
cases rurals que en el seu moment es redacti, per tal de destinar-les, principalment, a habitatge 
o a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament), de turisme rural o 
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altres usos permesos, d’acord amb el que el propi Catàleg determina. Hauran de complir la 
normativa turística vigent. 

f) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de 
les obres públiques. 

g) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb 
l’article 47.4  del TRLU:  

a. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i 
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l'ús de què es tracti. Activitats tals com: escoles de natura, 
únicament si es desenvolupen íntegrament a l’aire lliure; hípiques i centres 
d’entrenament caní; usos recreatius varis vinculats a l’espai obert i la natura com: 
zones de barbacoes, bosc vertical o paintball; activitats de caràcter esportiu i d’esbarjo 
a l’aire lliure com el senderisme, el cicloturisme, el motocròs i les passejades a cavall; 
així com les activitats de caràcter similar que estiguin degudament integrades en 
l’entorn natural del municipi. S’haurà de redactar un Pla Especial tramitat amb el 
procediment per a l’aprovació establert pel Text refós de la Llei d’urbanisme en relació 
als plans especials urbanístics. 

b. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c. Les infraestructures d'accessibilitat. 
d. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 

telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d'energia elèctrica,d'abastament i subministrament d'aigua i de 
sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a  partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 

h) No es permetran els usos forestals que puguin anular o disminuir el potencial agrícola. 
 

4. Condicions específiques 

   a. Divisió dels terrenys. 

Es prohibeix expressament la divisió o segregació dels terrenys per a la formació d’horts familiars de 

titularitat privada o que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el 

Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats mínimes de conreu i l’ordre circular de la secretaria General 

del DARP de 28 d’abril de 1998, junt amb les modificacions del Decret 82/1985 de 21 de març i el Decret 

297/1988 de 27 de juliol. 

   b. Superfície dels camps. 

La mecanització del camp no haurà de comportar una alteració substancial de la fesomia dels conreus, 

de manera que la dimensió dels camps i la superfície ocupada per vegetació seminatural dels marges es 

mantingui. S’admet una variació màxima de la superfície dels camps de conreu de +/- 20%. %.   

   c. Construccions 

En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta 
o ampliació de les existents: 

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 
millora de la gestió de l’espai en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla. 
Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.11 de les Normes d’ordenació 
territorial del PTMB. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que 
assenyalen els apartats 3, 4, 5, i 6 del present article per tal de garantir que no afectaran els 
valors que motiven la protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen 
als tipus B i C de l’article 2.11 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB. Les activitats 
definides com a tipus B i C s'hauran d'ubicar, si la finca disposa d'aquesta qualificació, 
preferiblement en sòls de protecció preventiva claus N1a i N1b . Les edificacions que puguin 
derivar-se de plans i projectes que afectin de forma apreciable els espais que formen part de la 
Xarxa Natura 2000 han de ser avaluades atenent a les condicions legals específiques. 
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c) En els espais assenyalats de protecció especial que es destinin a activitats agràries, s’entén com 
a edificacions motivades per la millora de la seva gestió aquelles que preveuen el punt 6 a i b de 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme i els articles concordants del Reglament 
corresponent. 

d) Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com 
també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables especificades a l’apartat 2, 
requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen les Directrius del paisatge per 
tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de 
l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors 
que motiven la protecció especial d’aquest sòl. 

e) Únicament  Es permeten les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social en 
aplicació a allò establert en l’article 47.4 del TRLU, s’hagin declarat d’utilitat pública o es 
considerin d’interès social, i que requereixin emplaçar-se en el medi rural. 

f). S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les ramaderes, sotmeses a les 
determinacions establertes en la Secció de Construccions en Sòl No Urbanitzable del present 
Capítol. Queden prohibides les instal·lacions que es contradiguin amb l’aprofitament del sòl per 
a l’ús agrícola o ramader, excepte les instal·lacions destinades a explotació de recursos naturals 
i a la producció d’energia fotovoltaica, prèvia redacció del corresponent pla especial. 

 
   d. Infraestructures 

Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de protecció 

especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han d’adoptar solucions que 

minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 

hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais 

d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà 

adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les seves infraestructures. 

L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte la 

circumstància de la seva ubicació en espais de protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi 

d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que 

disposen les Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn 

territorial que expressi el compliment de les condicions esmentades. 

L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de 
demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els valors 
de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, 
amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat: 

a) Millora esperada de l’espai protegit 
b) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
c) Fauna de l’entorn 
d) Valor edafològic 
e) Funcions de connector biològic 
f) Estabilitat del sòl 
g) Funcions hidrològiques 
h) Fragmentació del sòl 
i) Gestió dels residus 
j) Accessibilitat i necessitat de serveis 
k) Increment de la freqüentació 
l) Patrimoni cultural i històric 
m) Patrimoni geològic 
n) Zones humides 
o) Paisatge 
p) Qualitat atmosfèrica 
q) Valor productiu agrari 
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En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl – superfície, amplada, etc.– han de ser determinants en la 

valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 

e. Vegetació de ribera. 

S’haurà de conservar la vegetació de ribera consolidada per les seves funcions ecosistèmiques, en el 

cicle de l’aigua, en termes de biodiversitat, per a la prevenció d’incendis, entre d’altres.  

 

Article 142. PROTECCCIÓ FORESTAL. CLAU N2B 

1. Definició 

D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, aquest POUM qualifica com a sòl forestal 

el sòl rústic poblat d’espècies arbòries o arbustos, matolls i herbes; els erms situats en els límits dels 

boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, els erms que per llurs característiques siguin 

adequats per a la reforestació i els prats de regeneració natural. 

Aquests espais de protecció especial, estan sotmesos a un règim especial de protecció i són 

incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de 

forma clara els valors que motiven la protecció especial. Els plànols informatius complementaris 

assenyalen els valors que en cada cas han motivat la protecció especial. 

2. Àmbit 

Dins d’aquesta classificació trobem les masses boscoses de l’àmbit que va de nord i oest del municipi, no 

ocupat pels diferents nuclis de població. Comprèn el bosc de Can Bonamussa, el del Pi General, la 

Roureda del Forn, la Vinya de Tapioles, els Plans d’Agrefull, la Baga del Bouell, El Pla d’en Vidal, la Solella 

de Can Mura, entre d’altres. 

 

3. Usos  

a) Aquestes zones restaran sotmeses a la legislació específica sobre defensa i conservació de 
masses forestals. 

b) Es consideraran principals els usos establerts a l’article 23 de la Llei 6/1988, forestal de 
Catalunya, o la normativa vigent, quedant prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni 
notablement el valor específic de la vegetació arbòria.  

c) La destinació de terrenys a zones boscoses no requereix necessàriament la titularitat pública. 
Així doncs, les finques de propietat privada qualificades com a zones boscoses, tenen l’obligació 
de ser mantingudes i conservades adequadament per garantir la millor seguretat en front als 
incendis.  

d) Explotació dels recursos naturals forestals. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà 
dins dels límits que permeten els interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies 
de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar les unitats de 
paisatge, l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

e) S’admet l’ús agrícola preexistent i les rompudes i les pistes forestals, sempre que siguin 
respectuoses amb els valors objecte de protecció especial, i que estiguin previstes en plans 
d’explotació forestal, en plans tècnics de gestió o per a la protecció als incendis. 

f) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb 
l’article 47.4  del TRLU:  

g) Es permetran altres usos alternatius a l’explotació forestal sempre i quan es regeixin per la 
norma fonamental de protecció i gestió del forest, la no degradació d’aquest i la reposició de 
les condicions inicials en el moment de finalització de l’activitat. S’entén aquesta alternativa 
d’usos com una possibilitat d’atracció de públic interessat en les activitats i l’experiència a l’aire 
lliure i de potenciació d’una gran part de la superfície del municipi. Aquests usos són: 
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   a. Terrenys d’acampada o càmpings, sense que impliquin la necessitat de cap moviment de 
terres, l’obertura de nova vialitat, instal·lació de bungalows o similars, construcció de piscines i 
altres instal·lacions esportives i d’esbarjo permanents sempre que no comportin una alteració 
significativa de les condicions naturals del sòl forestal. En els cas de càmping, serà obligatori 
situar els serveis comuns del càmping en una edificació existent i es pot requerir l’avaluació 
d’impacte ambiental (ordinària o simplificada) del projecte del càmping si cal assegurar la 
preservació dels valors de l’entorn, en cas que sigui necessari. 
   b. Usos recreatius varis vinculats a l’espai obert i la natura. Tals com, bosc vertical que no 
requereixin instal·lacions que comportin una alteració significativa de les condicions naturals 
del sòl forestal, com  les activitats de paintball, d’airsoft o similars. 
  c. Usos educatius, culturals i de la salut, vinculats als espais oberts i a la natura, necessaris per 
a llur desenvolupament, tals com les activitats terapèutiques, dels creixement personal o de la 
salut. 

 

4. Condicions específiques 

   a. Vies. 

Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

excepte les destinades a l’explotació de les finques, i que s’hauran de subjectar a les condicions dels 

plans tècnics de gestió i millora forestal o els plans simples de gestió forestal.  

   b. Cursos d’aigua. 

Les explotacions forestals autoritzades en cap cas hauran d’efectuar moviments de terres, construccions 

o plantacions que afavoreixin l’erosió dels entorns dels cursos d’aigua, per tal d’evitar el risc 

d’avingudes. 

   c. Construccions. 

En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta 
o ampliació de les existents: 

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 
millora de la gestió de l’espai en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla. 
Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.11 de les Normes d’ordenació 
territorial del PTMB. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que 
assenyalen els apartats 3, 4, 5, i 6 del present article per tal de garantir que no afectaran els 
valors que motiven la protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen 
als tipus B i C de l’article 2.11 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB. Les activitats 
definides com a tipus B i C s'hauran d'ubicar, si la finca disposa d'aquesta qualificació, 
preferiblement en sòls de protecció preventiva claus N1a i N1b . Les edificacions que puguin 
derivar-se de plans i projectes que afectin de forma apreciable els espais que formen part de la 
Xarxa Natura 2000 han de ser avaluades atenent a les condicions legals específiques. 

c) Es permeten les edificacions i instal·lacions, que s’hagin declarat d’utilitat pública o es 
considerin d’interès social, en aplicació a allò establert en l’article 47.4  del TRLU, i que 
requereixin emplaçar-se en el medi rura. 

d) A les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals són d’aplicació les mesures de 

prevenció d’incendis forestals contingudes a l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana. 

   d. Infraestructures 

Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de protecció 

especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han d’adoptar solucions que 

minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 

hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais 
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d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà 

adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les seves infraestructures. 

L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte la 

circumstància de la seva ubicació en espais de protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi 

d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que 

disposen les Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn 

territorial que expressi el compliment de les condicions esmentades. 

L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de 
demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els valors 
de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, 
amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat: 

a) Millora esperada de l’espai protegit 
b) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
c) Fauna de l’entorn 
d) Valor edafològic 
e) Funcions de connector biològic 
f) Estabilitat del sòl 
g) Funcions hidrològiques 
h) Fragmentació del sòl 
i) Gestió dels residus 
j) Accessibilitat i necessitat de serveis 
k) Increment de la freqüentació 
l) Patrimoni cultural i històric 
m) Patrimoni geològic 
n) Zones humides 
o) Paisatge 
p) Qualitat atmosfèrica 
q) Valor productiu agrari 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl – superfície, amplada, etc.– han de ser determinants en la 

valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 

 

   e. Vegetació de ribera. 

S’haurà de conservar la vegetació de ribera consolidada per les seves funcions ecosistèmiques, en el 

cicle de l’aigua, en termes de biodiversitat, per a la prevenció d’incendis, entre d’altres.  

 

Article 143. PROTECCIÓ SECTORIAL . CLAU N3  

1. Definició 

Els Espais Naturals Protegits són aquells recollits com a espais de protecció especial en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000, i els compresos en el Pla Especial del Parc del Montnegre i el 

Corredor (Serralada de Marina).  

Aquests espais tenen moltes funcions d’àmbit local i territorial. Dintre d’aquestes destaquen les de 

connectors ecològics, espais d’interès natural, espais d’alt valor forestal, espais d’alt valor agrari, espais 

fluvials, espais d’alt valor geològic i hidrogeològic, aqüífers, hàbitats singulars i d’alt valor i elements 

d’interès patrimonial. 

2. Àmbit 
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Aquest a clau es situa en la franja sud i est del terme municipal. En ella s’hi troba la Carena del Pi Xic, la 

Carena del Trull, Serra de les Mules, la Carena de Can Saleres, la Serra de Parent Rost, el Pla de les 

Bruixes i part de la Serra de Can Carcassés, entre d’altres.  

Les seves principals característiques són grans masses boscoses puntejades amb petites àrees agrícoles i 

petites rieres i obagues de valls estretes. En general disposa d’un pendent elevat, baixa heterogeneïtat 

d’usos i una elevada fragilitat. La qualitat és alta. 

Es delimita l'àmbit de la Modificació del Parc del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina) en 

tràmit, de manera que, per ésser un planejament amb rang superior al del Pla General, tingui efectes 

immediats d'aplicació un cop aquesta modificació tingui executivitat. 

3. Usos  

Els usos permesos o prohibits estan regulats en els corresponents textos normatius del Pla Especial del 

Montnegre-Corredor i del Pla d’Espais d’Interès Natural (i Xarxa Natura 2000). 

4. Condicions específiques 

La regulació zonal és estrictament la que correspon al  Pla especial del Montnegre i el Corredor 

(Serralada de Marina), aprovat per silenci administratiu el 20 de juliol de 1989 i publicada la seva 

aprovació en el DOGC núm. 1300 de l'1 de juny de 1990.  A més, dins del límits del PEIN (PEIN 

Montnegre - Corredor), caldrà donar compliment al que s’estableix en el Pla d’Espais d’Interès Natural, 

segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural i 

també el Decret 213/1997, de 30 de juliol, i a la Xarxa Natura 2000. En cas de contradicció entre les 

normes urbanístiques del POUM i les del Pla especial del Montnegre i el Corredor prevaldran les del Pla 

especial del Montnegre i el Corredor. 

5. Hàbitats d’interès comunitari 

Es donarà compliment a l'annexa 6 de l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, en relació als hàbitats 

d'interès comunitari. 

 

SECCIÓ 4. USOS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Article 144. REGULACIÓ DELS USOS 

1. Els usos permesos es regulen específicament per cada clau de sòl no urbanitzable. L’establiment de 

qualsevol ús permès comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació 

del medi i facilitar una integració total. 

2. En el sòl no urbanitzable no s’admeten els usos que impliquin una transformació en la destinació o la 

naturalesa d’aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats específiques que 

es defineixen per a cada clau. 

Caldrà estudiar d’una manera detallada la captació d’aigua potable i energia, la depuració de les aigües 

residuals, la minimització dels residus, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les 

masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de les construccions i del seu entorn per tal 

que reuneixi unes condicions adequades de seguretat, de salubritat i d’ornat públic. 

3.  Els usos admesos en sòl no urbanitzable són aquells permesos per la legislació urbanística vigent i el 

que disposa el planejament territorial corresponent, i per la regulació específica d’aquest POUM en 

relació amb cada zona de sòl no urbanitzable. 
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4. En qualsevol cas, els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar els 

usos admesos en un àmbit. 

5. D’acord amb l’article 9.2 del Decret llei 1/2009, es poden implantar petits establiments comercials 

dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin.  Les construccions destinades a 

l’activitat comercial hauran d’ajustar-se als paràmetres establerts en relació a les construccions agrícoles 

i, d’altra banda, l’activitat comercial haurà d’adequar-se a l’estacionalitat de la producció agropecuària 

de la finca, no essent admissible la implantació d’establiments comercials permanents, ni d’establiments 

dedicats a la venda de productes d’origen extern.  

Article 145. DISPOSICIONS GENERALS PER A LES EDIFICACIONS EN SÒL NO 

URBANITZABLE 

1.  En el medi rural s’admeten les actuacions específiques d’interès públic que preveu l’art. 47.4 del 

TRLU en àmbits que no siguin incompatibles per raó de la protecció dels seus valors, per l’existència de 

riscos naturals o per servituds per a la protecció del domini públic o perquè disminueixen 

significativament la permeabilitat del sòl o afecten negativament la connectivitat territorial. 

Altrament, només s’admeten com a noves construccions les destinades a explotacions agrícoles, 

ramaderes, d’explotació de recursos naturals, les estacions de subministrament de carburants o les 

vinculades a l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques respectant en tot cas les 

incompatibilitats i les determinacions dels diferents tipus de sòl no urbanitzable. Els nous habitatges o 

ampliació dels existents només s’admeten directa i justificadament associats a una explotació agrícola, 

ramadera o d’explotació de recursos naturals i condicionats a la impossibilitat de fer servir una edificació 

existent. 

2. L’autorització de les obres i els usos referents a actuacions d’interès públic, noves construccions o 

reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals existents, s’ajustarà als procediments previstos per 

a cada cas en els articles 48, 49 i 50 del TRLU i hauran de garantir en qualsevol cas la preservació 

d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 

construccions i les activitats autoritzades respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn 

en què s’emplacen. En general, es permet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals 

existents, per tal de destinar-les a habitatge familiar, a establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat 

d’hotel apartament, de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 

restauració, equipaments, o a serveis comunitaris, i hauran de complir la normativa turística vigent. Les 

masies o cases rurals que generin aigües residuals no connectades a la xarxa municipal hauran de 

disposar de l'autorització d'abocament emesa per l'ACA.  

3.  Tota nova activitat o edificació en SNU, només s’admetrà en aquells sòls que restin fora de la zona 

d’inundació de l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

4.  S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de depuració de les aigües 

residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació d’aigua i l’abastament d’energia que serà 

preferentment renovable. 

5.  Les activitats amb incidència ambiental tipificades als annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i 

control ambiental de les activitats hauran d’adaptar-se als seus condicionants de tramitació 

d’autorització,  llicència o comunicació ambiental, d’acord amb la legislació ambiental vigent. 

6.  Perquè s’admetin nous usos en edificacions existents i la construcció de noves edificacions s’haurà de 

justificar que es disposa d’accés des d’algun dels camins existents representats al plànol d’ordenació del 
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pla d’ordenació Urbanística municipal, i que no és necessària l’obertura de nous camins, com a molt, la 

millora i condicionament dels existents. 

7. Les granges i magatzems agrícoles, no es podran reconvertir en habitatges ni obtenir cèdula 

d’habitabilitat, en cap cas. Només s’admet la reutilització com a habitatge de les edificacions annexes a 

les masies o cases rurals existents, si en aquests annexes es donen les condicions per la seva inclusió en 

el Catàleg de masies i cases rurals.  En qualsevol cas, els usos d’habitatge admissibles seran d’ampliació 

dels habitatges existents, però no per a la implantació de nous habitatges. 

Article 146. EDIFICACIONS PRÒPIES D’UNA ACTIVITAT RÚSTICA. 

1. Es consideren construccions pròpies d’una activitat rústica totes les edificacions i/o instal·lacions 

necessàries pel desenvolupament de I'explotació agrícola, pecuària o forestal, com és el cas dels 

magatzems agrícoles i construccions auxiliars, construccions pel conreu protegit o hivernacles, 

instal·lacions tècniques, les construccions pecuàries i totes aquelles construccions de tipus no 

provisional que siguin necessàries per a I'explotació de l'activitat agrícola, ramadera o forestal. 

2.  Sense perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les zones i del que estableix 

la legislació sectorial vigent en cada cas, es defineixen a continuació les següents condicions generals de 

I' edificació per aquests tipus de construccions: 

   a. magatzems agrícoles 
   b. construccions pecuàries (granges) 
   c. instal·lacions pel conreu protegit (hivernacles) 

Article 147. MAGATZEMS AGRÍCOLES. 

1. Són aquelles instal·lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines, productes agrícoles i altres 

elements relacionats directament amb I'explotació agrícola, i aquelles instal·lacions de caràcter familiar 

destinades a I' elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia explotació, d’acord amb 

l’establert a l’article 48.1 c) del RLU.  

2. Les construccions vinculades a una explotació agrària destinades a ús de magatzem de productes 

agrícoles, eines de camp i de maquinaria i les destinades a l’elaboració artesanal de productes han de 

complir: 

   a. Acreditar vinculació registral a una propietat mínima de 1 ha de terres de conreu. 

   b. Localització. Sempre que sigui possible, les noves construccions es situaran en terrenys amb 

pendent inferior al 20% i se separaran una distancia mínima de 25 m del marge dels camins, 100 m del 

marge les carreteres i 10 m a les partions de la finca. Pel que fa a la llera de rius, rieres i barrancs, 

s’estarà al que es disposa el RLU. 

   c. Volum. La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems haurà de ser adequada i proporcional 

amb la naturalesa, extensió i ús de la finca. El volum màxim edificable és de 2.000  m
3
. La superfície 

màxima edificable, per finca, és de 50 m2 per hectàrea de sòl de conreu, amb un màxim de 300 m2. 

Aquestes dimensions es trobaran directament vinculades a la justificació del projecte, d’acord amb 

l’article 48.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

   d. L’alçada reguladora màxima serà de 7 m en carener. En planta, l’edificació es disposarà en sentit 

longitudinal amb una dimensió màxima de 50 m. 
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Article 148. CONSTRUCCIONS PECUÀRIES (GRANGES). 

1.  S’entén per construccions ramaderes els allotjaments destinats a la cria i l’engreix de bestiar. 

2. Cal justificar el compliment de la legislació sectorial d’aplicació, entre d’altres, les disposicions 

establertes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats o les corresponents que la 

substitueixin o modifiquin, i la normativa sectorial pel que fa a gestió de fems i purins.  

3. Les construccions ramaderes han de complir: 

   a. Acreditar vinculació registral a una propietat mínima de 2 hectàrees. 

   b. Localització.  

- S’hauran d’instal·lar preferentment sobre terrenys d’escàs valor agrícola, i a una distància 

mínima de 500 metres de qualsevol nucli de població, sens perjudici de les distàncies entre granges que 

estableixi la legislació sanitària en matèria ramadera.  

- Sempre que sigui possible, les noves construccions es situaran en terrenys amb pendent 

inferior al 20%, llocs assolellats, ventilats, i fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit dels 

nuclis residencials.  Es localitzaran fora de les visuals del sòl urbà, a una distancia mínima de 25 m del 

marge de camins, 100 m del marge de carreteres,  100 m dels habitatges que no pertanyin a l’explotació 

i a un mínim de 15 metres de les finques veïnes. La distància mínima entre granges veïnes serà de 1.000 

m. 

- Les basses de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió 

ambiental, conservaran les condicions d’integració paisatgística de l’explotació ramadera. La localització 

respecte a totes les vies d'aigua existents en un radi de cent cinquanta metres (150 m). Pel que fa a la 

llera de rius, rieres i barrancs, s’estarà al que es disposa en l’article 6.4 del RLU 

   c. Volum. 

La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han de ser proporcionades en 
relació amb l’explotació existent a la finca. El sostre màxim estarà justificat pel corresponent projecte 
tècnic, que haurà de contenir la justificació ambiental que no altera la connectivitat ecològica, ni la 
integració paisatgística, ni genera impactes ambientals negatius irreversibles ni insostenibles atenent a 
les característiques de l’entorn. Les construccions seran de planta baixa i la llargada no serà superior a 
50m. Les edificacions seran de planta rectangular, volum simple, coberta a dues aigües. Les 
construccions ramaderes podran tenir una superfície construïda màxima per finca de 5.000  metres 
quadrats, i una superfície màxima ocupada de un 5% de la superfície de la finca amb una qualificació 
urbanística on sigui admès l’ús ramader intensiu. 
 

   d. Característiques constructives. 

El tractament exterior comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Es 

procurarà un correcte acabat exterior, no admetent-se les parets i cobriments amb materials que 

suposin atemptat a les condicions naturals del paisatge exigint-se el revestiment de colors que siguin 

adequats. Amb aquesta finalitat es podrà exigir l’inclusió en el projecte de plantacions d’arbres que 

formin barreres visuals respecte dels edificis en qüestió. 

   e. Passos legals. 

La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera requereix informe previ favorable dels 

organismes competents en matèria de medi ambient. En la sol·licitud de llicència per a les granges 

s’haurà d’especificar, mitjançant un plànol detallat, la situació del fossar de purins i el dipòsit de 

cadàvers. 
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   f. Depuració i residus. 

Hauran de preveure el corresponent sistema de depuració d’aigües residuals i d’eliminació de residus.  

S'ha de garantir una instal·lació adequada per a emmagatzemar els purins i fems i una superfície 

suficient de conreu per fer-los servir d'adob orgànic. 

4. En la tramitació de I'expedient d’activitat s'haurà d'especificar el sistema de tractament i de depuració 

de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar el compliment de totes les altres 

determinacions de la legislació sectorial vigent.  

5. L’autorització de les construccions que superin algun dels llindars següents: ocupació en planta 500 

m
2
, sostre total de 1.000 m2 o alçada màxima de 10 m, que estableix l’article 68.8 del RLU D 305/2006 

està subjecte al procediment de l’article 48 del TRLU i requereix informe preceptiu de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb l’article 59 del Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

Article 149. INSTAL·LACIONS PEL CONREU PROTEGIT (HIVERNACLES) 

1. D’acord amb I'Ordre de 25 d'octubre de 1988, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya, s'entén com hivernacle tota mena d’estructura erigida amb la finalitat de 

cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, 

la millora o I'experimentació. No seran considerats com edificacions els hivernacles que es puguin 

desmuntar i no tinguin murs perimetrals de fondària o alçària superior a un metre.  Seran considerades 

edificació les construccions que, malgrat tenir una tipologia constructiva d’hivernacle, es destinin a usos 

diferents que el conreu agrícola. 

2.  Les instal·lacions pel conreu protegit (hivernacles) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a mes de 

les disposicions establertes a I'Ordre de 25 d'octubre de 1988 i de les disposicions generals d’aquest Pla 

per cada zona del sòl no urbanitzable, les següents condicions: 

   a. Vinculació directa a explotació agrícola de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu 

de regadiu (1ha). 

   b. Ordenació de les aigües. 

Tota la instal·lació pel conreu haurà de tenir previst el drenatge de l’aigua, prèvia decantació cap a pous 

morts, o bé aprofitant-la per a futurs recs dirigint-la cap a cisternes, dipòsits o basses. En cap cas es 

podrà abocar l’aigua directament als camins o finques veïnes. 

   c. Volum. 

L’hivernacle serà, exclusivament, de planta baixa excepte les instal·lacions annexes per les quals sigui 

tècnicament necessari una major alçada. L’alçada màxima serà de 5 metres a carener. Ocupació màxima 

del 40% de la superfície total de la finca on s’emplacen. 

   d. Localització. 

En terrenys amb pendent inferior al 20%.Se separaran un mínim de 3 metres de les finques veïnes i 20 

metres, a comptar de l’aresta exterior de la calçada, del camí públic d’accés a la finca. 

   e. Característiques constructives. 

Els ancoratges i fonaments d'aquestes construccions seran degudament reforçats per tal d'evitar danys 

en cas de vents o tempestes. 

   f. Desmuntatge de la instal·lació.  
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La llicència de construcció del conreu protegit inclourà el compromís de realitzar el seu desmuntatge en 

el cas de cessament de l'activitat. En cas d'incompliment l'Ajuntament ho podrà executar 

subsidiàriament amb càrrec al propietari o sol·licitant de la llicència. 

   g. Encaix paisatgístic. 

Redacció d’un projecte d’integració paisatgística i justificació de l’adopció de mesures de minimització 

de l’impacte ambiental. 

Article 150. ACTUACIONS D’INTERÈS PÚBLIC 

1. Es consideren d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 

lleure i d’esbarjo a realitzar a l’aire lliure, amb les mínimes i imprescindibles obres i instal·lacions 

adequades a l’ús del qual es tracti. Igualment, gaudeixen d’interès públic els equipaments i serveis 

comunitaris no compatibles amb els usos urbans, així com les infraestructures d’accessibilitat, les 

instal·lacions i obres de serveis tècnics tals com les de telecomunicacions, d’infraestructura hidràulica 

general, producció i d’abastament energètic, de subministrament i sanejament d’aigües, de tractament 

de residus, de producció d’energia a partir de fonts renovables, i d’altres instal·lacions ambientals 

d’interès públic. En sòl no urbanitzable únicament s’admetran les instal·lacions i activitats d’interès 

públic que requereixin emplaçar-se en el medi rural.  No s’hi admetran, per tant, les instal·lacions que, 

tot i ser d’interès públic, siguin compatibles amb els usos urbans, amb la limitació a una única activitat 

d’interès públic per cada finca registral. 

 .2. L’autorització d’actuacions específiques d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 

haurà de justificar que l’àmbit de l’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual 

siguin incompatibles tal com preveu l’art. 47.5 del TRLU i seguiran el procediment previst a l’article 48 

del TRLU. 

3. Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’article 48 del TRLU, es declarin d’interès 

públic, el projecte o, si s’escau, el Pla especial urbanístic haurà d’incloure com a mínim la documentació 

següent: 

   a. Plànol de situació amb l’emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecti l’obra o 

l’actuació amb especificació de superfície, ocupació, edificabilitat, distancia a camins i altres límits de la 

construcció o instal·lació proposada.  

Especificar I'ocupació màxima de I'edificació segons el tipus d'instal·lació i la distància mínima als límits 

de finca i als camins rurals que en cap cas podrà ser inferior a 20 metres. 

   b. Determinació de les condicions volumètriques i formals de l’actuació i de l’ordenació de l’entorn 

amb definició dels accessos i instal·lacions complementàries que l’activitat proposada requereixi per al 

seu desenvolupament.  

   c. No s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2. 

   d. Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el 

planejament urbanístic i sectorial. 

   e. Un estudi d’impacte paisatgístic que ha de contenir una diagnosi raonada del potencial impacte i 

una exposició de les mesures que es proposen. 

   f. Un estudi arqueològic i un informe preceptius del Departament de Cultura, si l’actuació afecta restes 

arqueològiques d’interès declarat. 
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   g. Un informe preceptiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit d’actuació no és 

comprès en un pla sectorial agrari. 

   h. Un informe preceptiu de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

   i. Informe preceptiu del servei geològic de Catalunya si la actuació afecta jaciments paleontològics o 

punts geològics d’interès 

  j. Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

  k. Informe de l’organisme competent en matèria de medi ambient en els casos assenyalats en 

l’esmentat article 52 del Reglament 

4. L’aprovació inicial de l’oportunitat del projecte correspon a l’ajuntament i l’aprovació definitiva a la 

comissió territorial d’urbanisme. L’avaluació d’impacte ambiental s’ha de tramitar simultàniament amb 

el projecte quan sigui preceptiu d’acord amb la legislació específica. 

5. L’aprovació definitiva dels projectes és requisit previ necessari per a poder tramitar la llicència 

municipal. 

Article 151. CONSTRUCCIONS PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA XARXA VIÀRIA 

1. D’acord amb el que preveu l’apartat 6.c de l’art. 47 del TRLU, es pot autoritzar en el sòl no 

urbanitzable estacions de subministrament de carburants. 

2. El tràmit haurà de seguir el procediment assenyalat de l’article 48 del TRLU. 

Article 152. CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS D’OBRES PÚBLIQUES 

1.  Es poden autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a 

l’execució, manteniment i funcionament de les obres públiques, d'acord amb el que preveu l'apartat 6.d 

de l’article 47 del TRLU. 

2. Es requereix l’obtenció de llicència urbanística municipal, si bé, en el cas que afecti restes 

arqueològiques d'interès declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades 

de conformitat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o punts geològics d'interès; prèviament 

cal l'aprovació del corresponent projecte d'acord amb el procediment previst en l'article 48 TRLUC. 

3.  En la sol·licitud de llicència caldrà justificar la necessitat de les construccions o instal·lacions que es 

projectin, així com indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes en ordre a preservar 

les condicions naturals, I'equilibri ecològic i els valors paisatgístics. No seran autoritzades aquestes 

instal·lacions si malgrat tot es considera que afecten greument algun d'aquests valors. 

Article 153. INSTAL·LACIONS DE SERVEIS TÈCNICS 

1. Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris d'encobriment, sia 

enterrant-les o amb tractament vegetal. Els mateixos criteris seran d'aplicació pel que fa al tancament 

exterior. L'espai lliure necessari per a la funcionalitat de les instal·lacions es tractarà amb criteris de 

paisatge i vegetació adequades a les característiques de I'indret. 

2. L'admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà mitjançant Pla 

Especial o Projecte, segons el cas, que contempla la seva necessitat, I'àmbit d'ocupació necessari I'estudi 
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d'alternatives de localització i elecció justificada en funció del menor impacte en el paisatge i el 

tractament edificatori i paisatgístic adequat a I'entorn, amb solució de les contradiccions que es puguin 

plantejar segons la zona on es situï. 

3. Les instal·lacions de transport (canonades) es desenvoluparan mitjançant Projecte d'urbanització on 

s'analitzi la necessitat i adaptació del traçat i s’avaluïn les alternatives possibles, justificant I'elecció de 

menor impacte, especificació de les condicions tècniques menys lesives i tractament de restauració. 

4. L'ordenació i regulació sobre la localització d’aquelles instal·lacions de telecomunicacions amb un 

impacte en el paisatge es faran seguint les normes vinculades al POAIR del Vallès Oriental. 

Article 154. CREUAMENT PER LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT ELÈCTRIC D'ALTA TENSIÓ 

1. Cas d'haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport elèctric, aquestes es 

canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les 

infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i 

paisatgística d'aquests sòls. 

2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran Plans Especials. 

Caldrà incorporar en aquests instruments de Planejament estudis de traçats alternatius que justifiquin la 

solució menys lesiva al medi. Alhora caldrà establir el tipus de tractament de la vegetació i l'arbrat 

existent en els àmbits de protecció definits per la legislació sectorial vigent amb la finalitat de reduir I' 

impacte paisatgístic. Està prohibida la utilització d'herbicides, ja que tots els sòls necessiten una 

protecció del mantell vegetal apropiada en cada cas. També resten prohibits els dissenys de torre que 

potencialment comportin riscos d'electrocució de les aus. 

3. Les llicències estaran sotmeses a les condicions i procediment assenyalats per aquesta normativa per 

a les actuacions d’interès públic. 

Article 155. INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

1. La instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica, s’adaptarà a les disposicions del 

Decret  147/2009, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de 

parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a  Catalunya, i s’ha d’efectuar sobre terrenys en els que no 

s’hagi de talar arbres per a la seva implantació,  i que reuneixin les condicions següents: 

   a. Que es tracti de terrenys classificats pel planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable que no 
estiguin subjectes a un règim especial de protecció forestal, ecològica o natural, tant per aquest POUM 
com per la legislació territorial i sectorial, que prohibeixi aquest ús i que compleixin algun dels requisits 
següents: 
 

1. Que siguin contigus, bé a àmbits d’ús industrial, bé a edificacions i instal·lacions agrícoles o 
ramaderes, bé a edificacions i instal·lacions existents pròpies de les actuacions específiques 
d’interès públic en sòl no urbanitzable previstes en els articles 47.4.a) i 47.4.b) del TRLU, i 
que, en cas d’edificacions, tinguin una superfície en planta superior a 150 m² o connexions 
a la xarxa elèctrica o d’aigua corrent. 

2. Que es tracti de terrenys l’estat natural dels quals hagi estat greument degradat per una 
activitat anterior, sense haver-hi efectuat cap operació de restauració i sense que aquesta 
sigui viable a mitjà termini i en els que la implantació d’un parc fotovoltaic representi una 
millora del seu estat actual, sempre i quan no suposin un benefici per aquell que hagi 
incomplert la seva obligació de restaurar. Resten exclosos aquells terrenys que s’hagin vist 
afectats per incendis forestals d’acord amb el que preveu la legislació aplicable. 
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3. Que hagin estat considerats com idonis per a la implantació d’aquestes instal·lacions pel 
POUM, o bé hagin estat ordenats per un PEU que prevegi específicament aquesta 
localització d’acord amb el TRLU. 

4. Sempre que sigui possible, les instal·lacions de plaques solars se situaran sobre les teulades 
de les edificacions existents en la finca, evitant o reduint tant com sigui possible les noves 
ocupacions de sòl. 

5. No s’admetrà en sol no urbanitzable la tala d’arbrat per a la implantació de sistemes de 
captació solar. 

 
   b. Que es tracti de terrenys que, formant part d’infraestructures, de grans instal·lacions equiparables o 
de llurs zones de servitud, presentin les condicions idònies per al seu aprofitament solar, en aquells 
casos que la normativa sectorial ho permeti. 
 
2. Han de complir els requisits següents: 

  a. Les instal·lacions no podran ocupar més de 1 ha de superfície. 

   b. Les instal·lacions tècniques han de tenir accés des de la xarxa existent de vies i camins, adequant els 

accessos a les necessitats específiques dels vehicles, quedant expressament prohibida la 

impermeabilització dels vials d’accés i de dins el recinte. 

   c. El projecte de la instal·lació ha de preveure el tractament dels espais perimetrals i justificar la seva 
integració paisatgística en l’entorn, d’acord amb les directrius i a les condicions expressades en les 
normes d’¡ordenació territorial del PTRB en relació amb el paisatge de l’espai agrari,  i s’haurà de tenir 
en compte que es tracti de terrenys que no afectin perceptiblement les conques visuals principals dels 
diferents nuclis de població del municipi i la carretera C-61. 
   d. Els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació s’han d’agrupar preferentment en una 

sola construcció, que pot ser l’existent o la mínima imprescindible en cas de nova construcció. 

   e. Totes les instal·lacions de cablejat han de ser soterrades. 

3. Les sol·licituds d’aprovació de projectes per a la implantació de sistemes de captació d’energia solar 

fotovoltaica resten subjectes al procediment d’aprovació de projectes d’actuacions específiques 

d’interès públic en sòl no urbanitzable o, en el seu cas, al procediment d’aprovació de plans especials 

urbanístics, previstos en la legislació urbanística, segons la legislació sectorial i urbanística vigent  

L’estudi d’impacte i integració paisatgística que en compliment d’aquest procediments ha d’acompanyar 

al projecte d’actuació, ha de contenir, a més dels altres requisits establerts en la normativa general que 

els regula, els següents aspectes: 

   a. Conca visual de la instal·lació i identificació dels principals punts de visió sobre el projecte. 

   b. Simulacions fotogràfiques del lloc abans i després de realitzades les instal·lacions, des de diversos 

punts d’observació significatius. 

   c. Definició dels elements complementaris de la instal·lació, tals com tanques edificacions i línies 

elèctriques. 

4. El cessament de l’activitat portarà implícita l’obligació de desmantellament dels equips i de la 

restitució dels terrenys que ocupen una vegada finalitzada l’activitat de producció d’energia elèctrica, 

per tal de deixar-los en el seu estat original, tal i com s’indica a l’article 31 del Decret 147/2009. 

5. En l’acord d’atorgament de la llicència municipal s’ha d’establir la quantia de la fiança que s’ha de 

constituir, equivalent al cost dels treballs de desmantellament de les instal·lacions i de restauració dels 

terrenys en funció de la superfície afectada. L’import d’aquest cost s’adequarà al termini de concessió 
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de l’autorització. La constitució d’aquesta garantia davant de l’Ajuntament és condició de compliment 

inexcusable per a l’inici de l’execució de les obres. 

Article 156. ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL I CÀMPINGS 

1. La implantació de càmpings, requereixen, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística 

municipal, l’aprovació d’un Pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions 

d’implantació, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració paisatgística que ha d’incorporar, i hauran de 

complir la normativa turística vigent. 

2. Les activitats de turisme rural se situaran, exclusivament, en edificacions incloses en el Catàleg de 

masies i cases rurals o, mentre no sigui vigent aquest Catàleg, en les que siguin susceptibles de ser 

catalogades. 

Article 157. HABITATGES RELACIONATS AMB L’EXPLOTACIÓ RÚSTICA DELS TERRENYS 

1. L’ús d’habitatge familiar es considera associat a una explotació rústica quan compleixi els requisits 

fixats per l’article 87.1 RLU i per l’article 50.2.b RLU. Quan es tracti d’habitatge per a treballadors 

temporers, a més caldrà que el cicle dels productes exigeixi, periòdicament el treball coordinat de 

persones que l’oferta laboral local no pot atendre i fora de temporada les instal·lacions podran destinar-

se a altres usos admesos en SNU adequadament autoritzats. 

2.  Les condicions de l’edificació, tant per a noves edificacions com per la millora, rehabilitació i 

ampliació de les existents són les següents: 

   a. En el cas que la finca disposi d’edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, és 

preceptiva la rehabilitació d’aquestes edificacions per a la implantació de nous habitatges, no sent 

admissible, en cap cas, la substitució d’aquesta edificació per una edificació de nova planta. Només 

s’admetrà l’obra nova en cas que es justifiqui la inviabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació d’una 

edificació preexistent. En aquest cas la llicència aportarà compromís d’enderroc de l’edificació antiga 

que substitueixi. L’enderroc d’una edificació catalogada o susceptible de ser-ho comportaria l’extinció 

automàtica de qualsevol dret de reconstrucció. 

   b. En obra nova, el volum màxim edificable serà de 700 m
3
 i 200 m2 de superfície, i l’alçada màxima no 

sobrepassarà els 7 metres, corresponents a planta baixa i una planta pis. 

   c. El projecte ha d’acreditar la integració de la construcció destinada a l’ús d’habitatge familiar i a l’ús 

d’allotjament de treballadors temporers en les principals construccions de l’explotació rústica. La nova 

construcció s’ha de situar annexa o a una distància inferior a 50 m de l’existent, sempre que sigui 

possible en terrenys amb pendent inferior al 20% i respectant una distància mínima de 15 m respecte 

els marges dels camins, 100 m respecte els torrents i rieres assenyalats en el pla i 15 m de la resta de 

límits de la finca. 

   d. En les obres de rehabilitació s’haurà de respectar la composició volumètrica i el volum edificat 

preexistent segons el que disposa l’article 50 del TRLU. 

   e. En les obres de reconstrucció s’haurà de mantenir la posició i la composició volumètrica de 

l’edificació preexistent segons el que disposa l’article 50 del TRLU. En cas d’edificis enrunats, llevat que 

les edificacions estiguin incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, únicament es permetrà la 

reconstrucció amb una alçada reguladora màxima de 7 m corresponent a PB+1, dins del perímetre 

definit pels tancament exteriors de l’edifici original; i fins a un sostre màxim de 200 m² i un  volum 

màxim edificable de 700 m3. En el cas d’edificacions enrunades no incloses en el Catàleg de masies i 
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cases rurals, per a l’autorització de la seva reconstrucció seran exigible el compliment dels mateixos 

requisits que per a l’autorització de construccions de nova planta i s’aplicaran criteris i paràmetres 

idèntics als que correspondrien a les edificacions de nova planta 

   f. Es poden admetre ampliacions d’acord amb el que estableix la legislació urbanística vigent. Llevat 

que l’edificació que es pretengui ampliar estigui incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, cas en el 

qual prevaldrà el que reguli el aquest catàleg, les ampliacions dels habitatges associats a una activitat 

agropecuària només s’admetran si, amb l’ampliació, l’habitatge no supera la superfície màxima admesa 

de 200 m² i el volum màxim de 700 m
3
. 

   g. En el cas d’habitatges preexistents, no associats amb cap activitat agropecuària, en els termes 

establerts en l’article 50 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i no incloses en el Catàleg de masies i 

cases rurals, no s’admetrà cap ampliació, ja que segons la disposició transitòria sisena del Reglament de 

la Llei d’urbanisme, cal considerar-les en situació de volum disconforme o fora d’ordenació. 

   h. En edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, es permetrà la divisió horitzontal 

sempre i quan no s’alterin les característiques originals de l’edificació pel que fa a l’aspecte exterior; que 

s’ha de veure com un sol conjunt. El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti de l’aplicació de 1 

habitatge per cada 130 m² construïts, amb un màxim de quatre habitatges. En edificacions ruïnoses no 

es permetrà la divisió horitzontal.  

3. A banda d’aquestes condicions generals, s’estarà al que determina la normativa corresponent a la 

qualificació de la zona de sòl no urbanitzable on es troba l’element, que pot ser més restrictiva. 

4. Les llicències de reforma, o ampliació d’habitatge preexistent aportaran la següent documentació 

complementària: 

   a. Superfície, localització i ús de les edificacions de la finca. 

   b. Aixecament de plantes i alçats de l’edificació existent sobre la que s’actua a una escala mínima de 

1/50. 

   c. Reportatge fotogràfic de l’edificació i el seu entorn que permeti valorar els efectes sobre el paisatge. 

   d. Al projecte ha de quedar reflectida la relació entre la reforma o ampliació i l’edificació vella 

mitjançant plantes i alçats conjunts, perspectives, fotomuntatges o altres mitjans que s’estimin 

convenients. 

5.  A fi d’aconseguir la correcta integració de les construccions amb l’entorn natural i amb el paisatge, 

s’estableixen les següents pautes constructives: 

   a. S’utilitzarà en l’acabat de façanes i coberta qualsevol material amb característiques cromàtiques i de 

textura que no produeixin efectes discordants amb l’entorn natural i el paisatge. 

   b. Queden prohibits els dipòsits d’aigua vistos sobre la coberta o d’altres afegits a la coberta amb 

materials diferents dels de la pròpia teulada. 

   c. Queda prohibit l’ús dels següents materials: totxo vist (com a material bàsic de murs), aplacats de 

ceràmica (com a revestiment bàsic), gelosies, panells prefabricats, imitacions de pedra (arrebossats, 

pintats, etc.), acabats de façana amb tons estridents o molt foscos, pissarra, taula de color negre. 

   d. Es recomana l’ús dels següents materials: pedra natural, acabats de color clar de gamma terrosa, 

baranes i reixes de ferro de dibuix senzill, fusteria de fusta, cobertes de teula àrab de color tradicional. 
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Article 158. NOVES EDIFICACIONS O AMPLIACIONS D’EXISTENTS DESTINADES A 

HABITATGE RURAL 

1.  S’entén per habitatge rural aquell directament i justificadament associat a una explotació agrícola, 

ramadera o forestal. 

2.  La construcció de noves edificacions destinades a habitatge familiar en sòl no urbanitzable han de 

complir els requisits i condicions que determina l’article 50 del RLU i, en concret, acreditar les condicions 

següents: 

   a. La preexistència de l’explotació agrícola o ramadera, que estigui configurada com a una unitat 

econòmica tant des del vessant de la legislació fiscal com de la sectorial o que formi part d’un conjunt 

integrat d’unitats econòmiques d’explotació, sota una direcció empresarial comuna. 

   b. La necessitat de l’habitatge en relació a les funcions de vigilància, assistència o control derivades o 

exigides per les característiques de l’explotació i s’ha de destinar a residència habitual de la persona 

titular de l’explotació o de qui exerceixi les funcions esmentades. 

3.  Es permet l’ampliació de l’habitatge existent com a ampliació del programa familiar, sense segregar 

la finca original, sempre que es justifiqui la seva necessitat d’acord amb l’establert a l’article 50.3 del 

RLU, i s’hauran d’ajustar als paràmetres establerts per l’habitatge relacionat amb l’explotació rústica 

dels terrenys. En el cas que l’ampliació es justifiqui pel desdoblament dels programa familiar. D’acord 

amb l’establert a l’article 50.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els paràmetres anteriors s’aplicaran 

per a cada un dels habitatges resultants. 

Aquesta ampliació haurà d’integrar-se amb les construccions principals d’acord amb el previst a l’article 

50.4 del RLU. 

Aquesta ampliació, consolidació, o construcció està condicionada a la inscripció registral de la 

indivisibilitat de la finca. En cas que la construcció es vinculi a la titularitat única de terrenys discontinus 

que formen una unitat orgànica, caldrà inscriure en el Registre de la Propietat la constitució de la unitat 

orgànica d’explotació. 

4.  Condicions de l’edificació: 

   a. Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i tradicionals de l’entorn, 

amb els materials, acabats i colors tradicionals. 

   b. Les noves edificacions aïllades es localitzaran sempre en terrenys amb pendent inferior al 20% i es 

separen una distancia mínima de 10 m respecte els límits dels camins, 30 m respecte el torrents i rieres 

assenyalades en aquest Pla i un mínim de 10 m. respecte la resta de les partions de la finca. En el cas 

d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves característiques. 

   c. L’alçària màxima serà de 7,00 m fins a la cara superior de l’últim forjat, corresponent a planta baixa i 

una planta pis.  

   d. En cap cas s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2. 

   e. El sostre màxim haurà de tenir les mínimes dimensions d’acord a l’explotació de la finca i en funció 

del programa familiar. 

    f. Cal preveure i determinar en el projecte de l’edificació el corresponent sistema de captació d’aigua 

potable i de depuració d’aigües residuals. 
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Article 159. RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI RURAL 

1. Les edificacions existents amb ús d’habitatge s’agrupen en dos blocs; per una banda, les incloses en el 

Catàleg de Masies i Cases Rurals; i per l’altra, la resta d’habitatges existents en el sòl no urbanitzable. 

2. D’acord amb el que estableix l’art. 50.2 del TRLU, l’Ajuntament elaborarà un Catàleg específic de les 

masies i edificis rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, amb la justificació de les raons 

arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació.  

3. En relació amb les edificacions catalogades, les possibilitat d’intervenció seran les que es regulin en el 

Catàleg de masies i cases rurals.  En tant que aquest catàleg no sigui vigent, s’aplicaran les 

determinacions relatives a les edificacions no catalogades. 

4. Pel que fa a les edificacions no catalogades, cal diferenciar, d’una banda, les que estiguin 

efectivament vinculades a una activitat agropecuària, cas en el qual s’aplicaran els paràmetres 

d’edificació establerts en l’article 157.2 d’aquesta normativa, i de l’altra banda, les edificacions sense 

vinculació amb cap activitat agropecuària, cas en el qual, d’acord amb la disposició transitòria sisena del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, les edificacions tindran la consideració de fora d’ordenació o de 

volum disconforme i, per tant, no hi serà admissible cap ampliació i les intervencions es limitaran a les 

admeses en l’article 108 del TRLU. 

 

SECCIÓ 5. PAISATGE 

Article 160. DIRECTRIUS DEL PAISATGE 

1. Els moviments de terres motivats per les infraestructures i l’edificació no han d’anar més enllà del que 

sigui estrictament necessari i han de minimitzar els desmunts i terraplens i, molt especialment, 

l’afectació al sistema de drenatge natural. El tractament dels talussos pel que fa al pendent i a la 

revegetació s’ha de fer en coherència amb el paisatge de l’entorn sense excloure la utilització de murs 

de contenció o altres elements estructurals quan siguin convenients per a un millor resultat formal, en 

especial per a poder disminuir pendents dels talussos 

 

2. La xarxa d’aigua del territori que comprèn els elements naturals i els artificials a cel obert que 

assoleixen una certa importància estructural és un component bàsic del paisatge i com a tal ha d’ésser 

considerada i respectada. L’abast espacial de la xarxa compren tots els terrenys associats físicament als 

cursos i làmines d’aigua fins com a mínim l’àrea inundable en un període de retorn de 500 anys. 

 

3. Es consideren elements estructurals de la configuració del paisatge agrari els camins, la xarxa de 

drenatge natural, els canals de rec, les separacions topogràfiques i de vegetació entre conreus i 

parcel·les i les pautes de localització i de configuració de les construccions tradicionals. Es recomana la 

preservació d’aquests elements, o en el cas que calguin transformacions derivades de canvis necessaris 

en els sistemes d’explotació que es procuri el manteniment de la imatge d’espai fragmentat pròpia del 

paisatge existent. 

 

4. En tant que els valors del paisatge s’aprecien a partir de la seva percepció, és un objectiu d’abast 

general facilitar l’accés dels ciutadans a aquells llocs on la percepció del paisatge és més àmplia i 

suggerent: el mirador de Collsacreu i l’itinerari paisatgístic del Gr92 Sender del Mediterrani. 



  
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Text refós                                                                                                                                                                                                 Vallgorguina 
      

 

Normes urbanístiques 
 
    
 

112

Article 161. ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’EDIFICACIONS AÏLLADES 

1.  Les estratègies d’integració per als nous elements a construir en el paisatge, per a les quals s’ha 

d’optar per alguna de les tres possibilitats següents, en funció de les característiques que hagi de tenir la 

construcció i les del paisatge on se situa, son les següents: 

- L’harmonització / contextualització, quan la construcció sigui un element positiu o 

neutre en el paisatge. 

- L’ocultació / mimetització, quan la construcció sigui un element negatiu en el paisatge. 

- La singularització / monumentalització, quan la construcció sigui un element paisatgístic 

d’especial interès. 

Article 162. CONSTRUCCIONS AÏLLADES 

1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties d’autorització, 

de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el territori, tant d’aquelles que es 

poden admetre en sòl no urbanitzable. Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions 

aïllades incorporaran un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 

2. Entre les estratègies d’harmonització, mimesi/ocultació o monumentalització que són les opcions de 

projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera preferent la primera, que pretén la 

integració de l’element en el paisatge amb un resultat positiu o com a mínim neutre pel que fa a la 

qualitat d’aquest paisatge. L’estratègia de mimesi /ocultació és la indicada quan no es pot assolir un 

grau acceptable d’harmonització. Excepcionalment es pot optar per l’estratègia de monumentalizació 

quan per l’elevada qualitat formal i singularitat del nou element a construir, aquest hagi de passar a ser 

un component principal del paisatge. 

 

3.  Les edificacions aïllades s’han de subjectar a les següents condicions: 

 

a) Implantació: Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 

paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà la 

més adient amb relació al paisatge. En principi, i llevat dels casos d’estratègia de monumentalització, 

convé evitar les localitzacions a les parts centrals dels fons de vall, en punts focals respecte a carreteres, 

miradors i en indrets amb alta exposició visual. 

 

b) Perfil territorial: S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 

s’evitarà la localització d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del 

territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural 

perceptible del paisatge. 

 

c)  Proporció: Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de 

manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència 

impròpia i desproporcionada. 

 

d)  Pendent: En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin 

necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i s’han de 

salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. Per tal de 

minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o s’han de descomposar en diversos 

elements simples articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus 

extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 
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e) Parcel·la: La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que aquesta ocupi la 

mínima part possible de la parcel·la, i que la resta mantingui el caràcter d’espai rural no artificialitzat 

que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries per 

donar un correcte tractament als límits de la construcció. 

 

f)  Distàncies: Mentre no hi hagin directrius específiques que determinin distàncies, les edificacions 

s’han de separar com a mínim 100 metres de les zones fluvials dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, i 

sense perjudici de la normativa d’aplicació en cada cas, s’han de separar dels marges de les 

infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 50 metres de les vies locals, 100 de les generals i 

150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada. La distància de separació a vies 

fèrries és de 100 metres. Aquestes distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden 

disminuir justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès 

públic de necessària ubicació en una parcel·la en què la configuració del territori les faci inabastables. 

 

g)  Façanes i cobertes: És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les 

edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament només s’han d’utilitzar 

aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin 

contrastos estranys que desvaloritzin la seva imatge dominant. 

 

h)  Vegetació: Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, amb espècies i plantacions 

pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació. 

Article 163. ESTUDIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

1.  D’acord amb l’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 

“L’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar la 

conseqüència que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar 

els criteris adoptats per a la seva integració”. 

 

2. A més dels casos que estableix directament l’article 20 de l’esmentat reglament, i d’acord amb el que 

assenyala l’apartat 1.b d’aquest article, l’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de formar part de 

la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud de llicència en els següents casos: 

- Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en el 

territori. 

- Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions agrícoles, 

ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que hagin de romandre 

aïllades. 

- Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència 

important en la imatge exterior d’aquests. 

- Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural. 

 

2. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística és el que estableix l’article 21 del 

Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Quan a criteri d l’administració que ha 

de concedir la llicència o ha d’emetre l’informe, la integració paisatgística no sigui satisfactòria, es 

denegarà l’aprovació o l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula 

raonable que solucioni els problemes constatats. En els altres casos, es requereix el promotor de la 

construcció, edificació o instal·lació perquè introdueixi les esmenes necessàries per tal que la integració 

sigui satisfactòria. La resolució de l’administració especificarà els aspectes a modificar del projecte per a 

fer-lo paisatgísticament acceptable. 
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Article 164. LES EDIFICACIONS AGRÀRIES EN EL PAISATGE RURAL 

1. Les edificacions agràries, quan no estiguin integrades en un nucli urbà, han de complir les 

condicions que estableixen aquestes directrius per a les edificacions aïllades i requeriran per a 

ésser autoritzades la incorporació al projecte d’un estudi d’impacte d’integració paisatgística, el 

contingut del qual estableix el Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge. 

 

2. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística de les edificacions i instal·lacions agràries, 

que pot ser un capítol del projecte bàsic de l’edificació, s’ha d’adequar a la transcendència visual que 

pugui tenir l’edificació i comprendrà, com a mínim: 

- Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la seva 

percepció en el territori que permetin avaluar l’impacte visual, derivat del seu 

emplaçament i volumetria, en el paisatge. 

- Propostes de tractament de façanes i cobertes. 

- Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat, etc. 

- Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada. 

 

3. Quan, en funció de les característiques de les diverses àrees o unitats de paisatge, s’haguessin 

establert condicions específiques o s’haguessin homologat prototipus per a les diverses necessitats 

d’edificacions agràries, l’estudi d’impacte i integració paisatgística pot limitar-se a expressar la subjecció 

a les esmentades condicions o prototipus de l’edificació. 

 

4. En defecte de determinacions específiques sobre edificacions agràries referides a àrees o unitats de 

paisatge, els plans d’ordenació urbanística municipal poden establir-les dins l’àmbit del municipi. En tot 

cas, el planejament municipal ha d’establir les pautes d’integració formal i funcional de les edificacions i 

usos agraris que s’hagin de produir en contigüitat o en l’entorn immediat dels nuclis urbans. 

 

5. Les edificacions d’agricultura i ramaderia intensives (hivernacles, granges, etc.) que hagin d’ubicar-se 

en “sòl de protecció especial” han d’incorporar a l’estudi d’impacte i integració paisatgística les 

consideracions relatives a la seva inserció en l’entorn territorial d’acord amb el que assenyala l’article 

2.6 de les Normes del Pla territorial, l’abast de les quals s’ha d’adequar a la importància de la 

implantació i a les condicions de l’entorn on s’ha d’ubicar. 

Article 165. INFORME D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

1. D’acord amb l’article 22 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, 

l’informe d’impacte i integració paisatgística té per objecte avaluar la idoneïtat i suficiència dels criteris 

o les mesures adoptades en els estudis d’impacte i integració paisatgística per integrar en el paisatge les 

actuacions, usos, obres o activitats a realitzar. 

 

2. Correspon emetre aquest informe a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, excepte quan la 

comissió territorial d'urbanisme que correspongui hagi d'intervenir en el procediment d'aprovació de 

l'actuació, el qual és preceptiu en els supòsits que assenyala l’esmentat article 22 del Reglament.  

 

3. D’acord amb el TRLU i el Reglament de la Llei del paisatge (D 343/2006), és preceptiu l’informe 

d’impacte i integració paisatgística en els següents supòsits: 

 
a) Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable als quals fa referència 

l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU. 
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b) Projectes de construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de 

recursos naturals o, en general, rústica a què fa referència l’apartat 6.a de l’article 47 del TRLU quan 

superin algun dels següents paràmetres: 

- Ocupació en planta: 500 m² 

- Sostre: 1.000 m² 

- Alçada total: 10 m 

 

c) Les destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers a què fan referència els 

apartats 6.1 i 6.2 de l’article 47 del TRLU.. 

 

d) L’obertura i recuperació de vies d’accés, camins i dreceres i les estacions de subministrament de 

carburants i de prestació de serveis a la xarxa viària a què fan referència els apartats c i d de l’article 49 

del TRLU.  

 

e) Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de nova planta destinades a activitats de 

càmping i a l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, a què fa referència l’apartat 6.e 

de l’article 47 del TRLU.  

 

4. En defecte de determinacions específiques sobre edificacions agràries referides a àrees o unitats de 

paisatge, els plans d’ordenació urbanística municipal poden establir-les dins l’àmbit del municipi. En tot 

cas, el planejament municipal ha d’establir les pautes d’integració formal i funcional de les edificacions i 

usos agraris que s’hagin de produir en contigüitat o en l’entorn immediat dels nuclis urbans. 

 

a) Edificacions de qualsevol tipus en sòls urbans i urbanitzables que hagin de romandre aïllades de 

manera indefinida, o ubicades en punts molt visibles, i per les seves dimensions hagin de tenir una 

presència acusada en el paisatge. L’informe serà preceptiu quan a més de la ubicació especialment 

visible, la construcció superi algun dels paràmetres establerts a l’apartat b. 

 

b) Canvis de paisatge rural motivats per concentracions parcel·làries que afectin un àmbit de més de 100 

ha. 

 

c) Tanques de finques, parcel·les o àmbits d’activitats de més de 1.000 metres de longitud. 

 

d) Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penyasegats, de les riberes 

fluvials, marítimes i de les làmines d’aigua de llacs o embassaments. 

 

f) Obres que en casos justificats s’haguessin de realitzar per evitar la inundabilitat de terrenys. 

 

g) Parcs eòlics i parcs fotovoltaics d’acord amb les regulacions sectorials. 

 

h) Actuacions d’interès estratègic o territorial que es tramitin pel procediment establert per l’article 1.14 

de les normes del pla territorial. 

 

i) Determinacions de protecció i ordenació del paisatge contingudes en instruments d’ordenació 

urbanística. 

 

j) Els plans directors o especials urbanístics amb finalitat de protecció i ordenació del paisatge que 

comprenguin l’àmbit d’una o més unitats de paisatge podran assenyalar justificadament supòsits 

concrets en els quals calgui l’informe d’impacte i integració paisatgística. 
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A més dels casos aquí assenyalats l’òrgan que hagi d’atorgar la llicència podrà demanar un informe 

d’impacte i integració paisatgística en aquells casos en què es justifiqui la seva conveniència. Tots els 

projectes que s’hagin de sotmetre a l’informe d’impacte i integració paisatgística han d’incorporar 

l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 
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TÍTOL IV. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

Article 166. DEFINICIÓ I CRITERIS 

L’instrument general de protecció de patrimoni de Vallgorguina serà un Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni, desenvolupat a partir del Catàleg de Béns a protegir que es realitza en la redacció d’aquest 

POUM, que s’elabora d’acord amb el que s’estableix en l’article 75.2 del RLU.  

Els béns culturals protegits per la legislació sectorial s’han d’incloure obligatòriament en aquests 

catàlegs i el grau de protecció i la regulació previstos ha de ser conforme amb la protecció derivada 

d’aquesta legislació. Aquest Catàleg es realitza a partir de la consulta de l’Inventari de Patrimoni de la 

Generalitat, completat amb visites de camp i entrevistes amb algunes persones de la localitat. 

1. Criteris de selecció 

Els criteris per la tria d’elements que passaran a formar part del Catàleg s’han basat en el valor intrínsec 
de l’element, el fet de formar part o no del Catàleg de Patrimoni Cultural Català, el seu estat de 
conservació, el seu pes relatiu en la història del municipi i la seva localització respecte a altres elements. 
 

La major part dels elements recollits en l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat passen a formar part 

del Catàleg, així com diverses masies disseminades que conserven els seus trets distintius i que formen 

part de la memòria històrica de Vallgorguina, o algunes construccions de l’entorn rural del municipi, 

relacionades amb l’activitat agrícola tradicional.  

2. Categories de protecció 

El Catàleg de Béns a Protegir inclou una fitxa individualitzada per a cada element on es descriuen les 

característiques particulars del Bé i se’n determina el nivell de protecció, segons les categories següents: 

Categoria A - Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN): Tindran el nivell de protecció integral que els 

assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i que correspon a la dels béns 

d’interès cultural definida per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  

Categoria B - Elements arquitectònics, paisatgístics i culturals d’interès local (BCIL): Es tracta dels 

elements qualificats com a BCIL dins l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Tindran el 

nivell de protecció que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.  

Categoria C - Jaciments arqueològics: Correspon als jaciments declarats i inventariats fins a data 

d’aprovació d’aquest POUM. Tindran el nivell de protecció que els assigna la Llei 9/1993 i el Decret 

78/2002, de 5 de març de protecció arqueològic i paleontològic de Catalunya, exceptuant els jaciment 

que es declarin BCIN o BCIL. 

Categoria D - Elements d’interès municipal (EIM): són els elements o conjunts que responen a un cert 

nivell d’interès cultural pel municipi, com són algunes edificacions singulars, arbres monumentals, 

recorreguts paisatgístics, masies, fites de terme i fonts, i que requereixen un cert grau de protecció com 

a elements d’identitat de Vallgorguina.  

Article 167. NIVELLS DE PROTECCIÓ 

La llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, disposa que, exceptuant les normes de 

protecció força exhaustives dels BCIN’s, la protecció de la resta d’elements del patrimoni s’haurà de 

regular mitjançant normativa addicional, en aquest cas, urbanística, segons l’article 39 de l’anunciada 
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llei. Així, el Catàleg del POUM estableix dos nivells de protecció, que es corresponen amb la categoria i 

importància del bé a protegir: 

Nivell 1. Protecció integral 
 
Es tracta del màxim nivell de protecció, que suposa el manteniment i la restauració de les 
característiques originals del bé, en la seva totalitat (volumetria, elements, materials, distribució, etc.), i 
és més restrictiu amb la possibilitat d’admissió d’actuacions d’ampliació o modificació del volum 
construït  i les seves condicions. 
En el cas dels béns declarats o incoats com a BCIN, aquesta protecció tant s’aplica a l’element com al seu 
entorn de protecció, que serà igual o superior al delimitat en l’expedient de declaració. 
 
Nivell 2. Protecció específica 

És aquella protecció que s’aplica únicament a elements concrets, que es poden trobar aïllats o formant 
part d’un altre que, en cas necessari i prèvia justificació, admeten trasllat a un nou emplaçament.  

L’objectiu d’aquest nivell de protecció és el manteniment i restauració dels trets característics d’alguns 
elements del bé, i és més permissiva amb la resta d’elements, sempre i quan les intervencions que s’hi 
realitzin no desmereixin el conjunt. Es pot aplicar a manteniment de façanes, de cobertes, o bé d’alguns 
elements de distribució interior; així com elements decoratius de petita entitat (decoracions 
d’obertures, peces singulars, etc).  

Els jaciments declarats i els espais de protecció arqueològica també queden protegits dins d’aquest 
nivell. 

Article 168. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

Complementàriament al present Catàleg, l’Ajuntament haurà de redactar un Pla Especial, que contindrà 

almenys el següent: 

1.  El Pla Especial ha d’incloure els elements catalogats i pot incloure altres elements o conjunts que 

responguin a un nivell suficient d’interès. 

2.  A partir de l’estudi detallat dels béns, el Pla Especial pot valorar l’oportunitat de reducció del nivell de 

protecció d’alguns béns, o la seva exclusió de protecció, sempre i quan es justifiqui adequadament i 

seguint el procediment establert a la Llei 9/1993.  

3.  El Pla Especial ha de definir exhaustivament els perímetres corresponents a cadascun dels elements 

catalogats, i establir la protecció específica per a cadascun d’ells. També ha de contemplar el règim 

concret de les obres admissibles segons el bé, així com el seu règim d’usos. També haurà de concretar la 

incidència de la nova protecció de l’element en relació a l’entorn. 

4.  En tant el municipi no disposi de Pla Especial de protecció del seu patrimoni, es podran redactar Plans 

Especials de Protecció de caràcter individualitzat referits a alguns elements o àmbits del Catàleg. 

5.  El Pla Especial ha de determinar els mecanismes que tendeixen a estimular i fomentar la conservació, 

millora i reposició dels elements catalogats. 

Article 169. RECOMANACIONS 

Pel que fa a la resta d’elements inventariats però no catalogats, es determinen una sèrie de 
recomanacions: 
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L’Ajuntament de Vallgorguina té el dret de proposar al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental una 
sèrie d’edificis que consideri significants dins la categoria de Bens Culturals d’ Interès Local, per a ser 
inclosos en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.  

L’existència de troballes esporàdiques de material, especialment del període neolític, es una indicació de 
que ens trobem en una zona sensible arqueològicament i per això, es recomana que qualsevol sol·licitud 
de llicència d’obres que pugui afectar aquests jaciments caldrà informar al Departament de Cultura i 
requerir al propietari perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en el tema. 

Les fonts són un valor natural i també cultural-etnològic. Per tant, es recomana la habilitació i constant 
cura del camí que condueix a la font, tenint en compte que és un espai d’ús i d’interès públic. Així mateix 
es recomana prendre les mesures necessàries per la reconstrucció i manteniment de l’entorn de les 
fonts. Qualsevol intervenció en el territori ha de tenir en compte que les passejades cap a la font, en 
forma de processó o de manera individual, hauran de ser assegurades i  respectades i sense obstacles 
que obstaculitzin l’arribada del vianant. Altres elements del patrimoni etnològic (camins i passejades) 
haurien també de ser conservats i cuidats per que no perdin el seu valor dins de les tradicions del poble. 

Article 170. CONDICIONS GENERALS DE PROTECCIÓ 

1. Els àmbits de propietat privada específicament protegits, corresponents a una unitat compositiva i 
registral, constituiran un immoble únic, als efectes de la regulació de les mesures de protecció. 

2. Totes les intervencions en els béns catalogats que puguin suposar una alteració física i formal del bé, 
encara que siguin obres de consolidació, seran actes subjectes a llicència. Aquestes llicències estaran 
supeditades a un informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

3. Els usos admesos seran concordants amb les característiques i posada en valor dels edificis a protegir. 
L’autorització dels canvis d’ús també estaran subjectes a un informe favorable del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

4. Tota intervenció s’haurà d’acompanyar d’un projecte, d’abast corresponent al de l’actuació, on 
s’haurà de justificar la conveniència o necessitat de les obres, que es descriuran en una memòria i 
s’acompanyaran de plànols de planta, secció i alçats, amb la informació suficient per a que tant els 
tècnics municipals com el Departament de Cultura puguin valorar la conveniència de la intervenció. 

5. Aquelles edificacions que, fruit de la seva catalogació, no es permet el seu enderrocament però que 
tenen potencial de sostre segons el planejament general, podran ampliar-se encara que el volum 
catalogat vulneri separacions a veïns o alçada reguladora màxima. 

Article 171. CONDICIONS GENERALS  DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ I CONSERVACIÓ 

En tant no sigui vigent el Pla Especial de Protecció de Patrimoni corresponent qualsevol actuació 

quedarà subjecta a l’informe favorable del Servei Territorial del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, amb les condicions següents: 

 1. Els usos seran concordants a la zona en la que s’emplacen i amb les característiques i posada en valor 

dels edificis a protegir. Es prohibeixen expressament l’enderrocament o la transformació i canvi de les 

característiques físiques dels edificis i, si escau, de llurs entorns ambientals. 

2. Es podran autoritzar únicament les obres de consolidació i conservació amb caràcter urgent o bé les 

modificacions dels edificis que no afectin elements estructurals ni constitutius de les seves 

característiques formals d’identitat. Els projectes hauran de justificar la conveniència o necessitat de les 

obres a realitzar, que es descriuran en una memòria i grafiaran en els plànols de planta, secció i alçat, 

acompanyat de fotografies de l’estat actual, tant dels elements, com del conjunt de l’edifici com de 

l’entorn on s’ubica, si s’escau. 
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3. Qualsevol intervenció en un BCIN, d’acord amb l’article 34.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català, ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, i els criteris d’intervenció i 

autoritzacions de canvi d’ús s’ajustaran als articles 35 i 36 de l’esmentada llei. 

4. Pel que fa als jaciments arqueològics, quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel 

Departament de Cultura i subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea 

d’expectativa arqueològica. Les llicències d’obres dins d’aquest diàmetre hauran de ser objecte 

d’informe previ del Servei d’arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà 

dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i requerir al promotor 

perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques. 

Article 172. CONDICIONS PARTICULARS PER A LES INTERVENCIONS 

1. Protecció de Nivell 1 
En tant no sigui vigent el Pla especial del Protecció del Patrimoni corresponent, amb el Catàleg aprovat 
es podran autoritzar únicament obres de consolidació i conservació que no modifiquin la volumetria, 
l’aspecte i els materials originals. Es prohibeixen expressament l’enderrocament o la transformació i 
canvi de les característiques físiques dels edificis catalogats i, si escau, de llurs entorns ambientals. Així 
mateix, es prohibeixen els canvis d’alineacions i alteracions dels paràmetres urbanístics que s’han 
establert de forma coherent amb la protecció dels valors característics. 

Determinar que qualsevol proposta d’intervenció a l’interior d’un element catalogat BCIL cal que es 
realitzi el corresponent estudi històric, artístic i arquitectònic dels elements configuratius del seu 
interior, i els resultants concloents d’aquest estudi determinarà les possibles actuacions a dur a terme. 
En quant, als elements protegits en categoria de BCIN, correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural, de manera preceptiva i vinculant, l’autorització d’obres en els espais interiors. 
 
2. Protecció de Nivell 2 
Es limitaran les modificacions dels béns catalogats als elements no constitutius de les seves 
característiques formals d’identitat o a les parts protegides. Així, s’admeten els projectes de 
consolidació i conservació, i es poden admetre els projectes d’ampliació o modificació parcial, sempre i 
quan no es malmetin els valors que han determinat la protecció del bé. 

En el cas de que es tracti d’elements aïllats, com ara una obertura, o un element singular en una coberta 
o façana, tot i que es recomana la conservació de l’element en la seva situació original, s’admet la seva 
reubicació en un entorn similar que en respecti les característiques tipològiques i formals. 

En aquest cas, serà necessari presentar un projecte de la modificació, amb la documentació suficient per 
a que els tècnics de l’administració en puguin fer l’informe corresponent. 

Pel que fa al patrimoni arqueològic, s’estarà al que disposa la Llei 9/1993, del Patrimoni cultural català, 
especialment en el capítol IV.  

Article 173. LLICÈNCIES D’OBRES 

1. L’atorgament de llicències en béns catalogats com a BCIN, BCIL, o amb altres graus de protecció 
(jaciments arqueològics i paleontològics, siguin o no declarats EPA) es regirà per allò establert a la Llei 
9/1993 del patrimoni cultural català i pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
2. En relació a la resta de  béns catalogats s’establirà un control sobre les llicències d’obra que els 
afectin. Els permisos seran aprovats pel Ple municipal, i serà necessària la presentació d’un informe 
previ de l’arquitecte municipal. En el cas de que el municipi disposi d’un tècnic de cultura també serà 
necessària la presentació d’un informe d’aquest. Ambdós informes hauran de ser avalats pel 
responsable de l’àrea corresponent. Es podrà demanar un informe extern a un tècnic de patrimoni 
cultural. 
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3. Qualsevol acte subjecte a llicència, tant si es tracta d’edificació com de moviment de terres o altres, i 
que estiguin dins d’un cercle de radi 150 m. al voltant d’un jaciment arqueològic, haurà de ser 
degudament informat per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i es donarà compte als Serveis 
Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal d’obtenir un informe preceptiu favorable, 
d’acord amb el que estableix l’article 47 de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
4. L’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns protegits és el següent: 
 
a) Béns culturals d’interès nacional (BCIN) – Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona 
(CTPCB) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
b) Béns culturals d’interès local (BCIL) – Ajuntament de Vallgorguina 
Correspon a la CTPCB emetre informes sobre les propostes de deixar sense efecte la declaració de béns 
culturals d’interès local, d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català. 
La CTPCB pot emetre els informes i atendre les consultes que l’ajuntament els formuli en relació amb el 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, en virtut del que estableix l’article 2.1.k del Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. 
c) Elements d’Interès Municipal (EIM) – Ajuntament de Vallgorguina 
d) Patrimoni arqueològic: Jaciments arqueològics. Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Servei d’Arqueològica i Paleontologia. 
 

Article 174. MESURES DE FOMENT 

1. Els béns catalogats com a BCIN o BCIL gaudiran dels beneficis fiscals establerts a l’ Art. 59 de la Llei 
9/1993 del patrimoni cultural català 
2. En el cas dels béns afectats per aquestes mesures de protecció, sempre que la seva catalogació pugui 
suposar per als propietaris o usufructuaris una disminució de les rendes o un increment de les despeses 
de manteniment i conservació, l’ajuntament fomentarà i promourà mesures de col·laboració que 
vindran regulades en les respectives ordenances fiscals municipals. 
 

Article 175. OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS 

1. Els propietaris de béns catalogats com a BCIN o BCIL hauran d’exercir el seu deure de conservació 
segons allò que es descriu a l’Art. 67 de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
2. Els propietaris de béns catalogats tenen l’obligació de conservar-los per tal de que mantinguin 
íntegres els valors per als quals els és assignada la seva protecció. 
 
3. Davant d’un incompliment del deure de conservació dels béns catalogats l’administració actuant 
podrà obligar els propietaris a realitzar les obres d’actuació necessàries per a preservar-los, conservar-
los i mantenir-los. 
 

Article 176. SANCIONS 

1. L’incompliment de les obligacions establertes per als béns del Catàleg de Béns a protegir podrà ser 
sancionat segons el grau d’importància de la infracció, segons disposa la Llei 9/1993. 
 
2. Es defineixen tres tipus d’infracció: molt greus, greus i les lleus, segons l’article 71 de la Llei 9/1993, i 
segons la valoració dels equips tècnics municipals pel que fa als incompliments de la normativa del 
POUM que no entrin en els supòsits de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
3. Segons el tipus d’infracció les responsabilitats directes recauran en, segons l’article 72 de la Llei 
9/1993: 
   a. El propietari, el constructor i els tècnics facultatius, si es tracta d’obres, ja siguin d’enderroc o de 
reforma. 
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   b. El propietari, si es tracta de deficiències en la conservació i manteniment que malmetin l’estat del 
bé catalogat. 
   c. L’executor de la infracció i el propietari quan es tracti d’una activitat danyosa consentida. 
   d. Els qui d'acord amb el Codi penal tenen la consideració d'autors, còmplices o encobridors, pel que fa 
a la realització d'intervencions arqueològiques no autoritzades.  
   e. Són també responsables els qui, coneixent l’incompliment de les obligacions que la legislació vigent 
estableix, n'obtenen un benefici.  
 
4. Les infraccions seran notificades al o els interessats i seran sancionades per l’òrgan competent, 
segons l’article 75 de la Llei 9/1993, essent competent l’Ajuntament en el cas dels incompliments de la 
normativa del POUM en supòsits no previstos a la Llei 9/1993. L’import d’aquestes vindrà reglamentat 
per la legislació vigent, i la seva quantia serà fixada segons la gravetat de la infracció i el grau de 
responsabilitat de l’autor, per analogia amb infraccions similars determinades per la legislació 
patrimonial i urbanística. 
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TÍTOL V. NORMATIVA AMBIENTAL 

 

Article 177. MARC NORMATIU GENERAL D'APLICACIÓ 

1. A més del que es disposa en aquest títol, s’haurà de donar compliment, quan procedeixi, a tota 
aquella normativa de caire ambiental que sigui vigent en el moment de tramitar les actuacions 
urbanístiques i d’edificació derivades del desenvolupament del Pla. 

2. Per tot el que no estigui regulat en les disposicions d’aquest títol regiran també les ordenances en 
matèria de medi ambient aprovades per l’ajuntament de Vallgorguina. 

 

Article 178. PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

1. L'Ajuntament de Vallgorguina haurà de disposar d’un Pla d’actuació per garantir i millorar la 
connectivitat ecològica, social i paisatgística amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament de les 
funcions ecològiques a les zones d’especial interès connector del territori, ja siguin connectors 
fluvials o corredors paisatgístics, així com permeabilitzar els punts crítics, assegurant una interacció 
sostenible entre els valors ambientals de l’entorn natural, l’ús i la freqüentació social de l’espai i 
tenint en compte criteris paisatgístics.  

 

Article 179. PLA DE RESTAURACIÓ DE LES RIBERES DE LA RIERA DE VALLGORGUINA I 

RIERA DE CAN VILAR 

1. L'Ajuntament de Vallgorguina haurà de redactar un Pla de restauració de riberes que defineixi 
mesures específiques de recuperació ambiental a la riera de Vallgorguina i a la riera de Can Vilar per 
a la millora paisatgística, la preservació de la biodiversitat i per a garantir la seva funcionalitat 
hidràulica.  
 

Article 180. CRITERIS GENERALS PER AL TRACTAMENT DELS ESPAIS LLIURES 

1. En zones verdes o espais públics de nova creació es prioritzarà la conservació de la vegetació arbòria 
existent. 

2. Les noves plantacions en zones verdes públiques o arbrat viari es realitzaran preferentment amb 
espècies autòctones, presents a l’entorn i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.     

3. En espais fluvials no es permetrà la plantació d’espècies catalogades com a exòtiques invasores. 
4. En l’enjardinament d’espais públics o jardins privats, en els quals s’identifiqui la presència d’hàbitats 

d’interès comunitari, caldrà prioritzar la preservació de les cobertes identificades com a hàbitats 
d’interès segons la Directiva 97/62/CE. 

 

Article 181. PRESERVACIÓ DE TERRES I TALUSSOS 

1. Els projectes d'urbanització i els d'edificació han de contemplar el decapatge i preservació de la terra 
vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar.  
 

Article 182. CRITERIS GENERALS D’ESTALVI ENERGÈTIC 

1. Es prioritzarà emprar elements d’enllumenat públic de baix consum. 
2. Es prioritzarà l’ús de tecnologies ecoeficients en tots els edificis públics. 
3. S'introduiran mesures d’estalvi energètic o de rehabilitació energètica, tant de l’envolupant com de 

les instal·lacions, en les noves llicències o permisos d’obres que es donin per a la construcció de nous 
habitatges o per a la rehabilitació d’existents. 

4. Es prioritzarà l’ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). 
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5. Es prioritzarà la previsió d’espais comunitaris i particulars per a la recollida selectiva, especialment 
de la matèria orgànica. 

6. Les noves àrees residencials hauran de ser el màxim d'autosuficients energèticament i en els criteris 
de disseny es prioritzarà la reducció de la demanda energètica, l’aprofitament dels recursos 
energètics locals, promoure l'ús de materials de construcció de baix impacte ambiental i compensar 
les emissions de diòxid de carboni derivat de l'impacte energètic dels edificis amb parcs de generació 
a partir de fonts renovables. 

7. Les modificacions i revisions del POUM incorporaran una anàlisi quantitativa i una valoració 
descriptiva de l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del 
canvi climàtic, i també mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi.  
 

 

Article 183. INSTAL·LACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

1. Els projectes d’urbanització de la via pública hauran d’avaluar la idoneïtat d’instal·lar punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. En cas que els projectes d’urbanització no en considerin la 
instal·lació, ho hauran de justificar adequadament. 
 

Article 184. UTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLATS O REUTILITZATS  

1. Als projectes d'urbanització i edificació és recomanable que es contempli l'ús de materials reciclats o 
reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids procedents 
d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o el tot-u provinent de 
la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments. 

2. Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material 
reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara 
mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, 
elements delimitadors de parterres i peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, 
etc.).  

3. La restauració d’espais morfològicament degradats es farà utilitzant materials reciclats en obra, així 
com altres materials adequats prèvia supervisió de l’Ajuntament. 

4. Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o altres 
distintius de sostenibilitat ambiental als fabricants o subministradors de material reciclat o productes 
que en contenen. Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat 
per a emprar-lo en els nous elements.  

 

Article 185. PROJECTES D’ENDERROC I RESIDUS 

1. Els projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderroc, excavació i/o construcció hauran de 
contenir una avaluació dels volums i les característiques dels residus originats pels enderrocs, les 
operacions de destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus 
generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no 
s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 

2. Es fomentarà el reciclatge i la reutilització de residus municipals i facilitar la disponibilitat 
d'instal·lacions adequades per al seu tractament, d’acord amb la normativa vigent. 

3. Si es desenvolupen activitats potencialment contaminants de sòl, la gestió dels residus d'enderrocs, 
de la construcció i d'excavacions, i el tractament d'elements de fibrociment, es farà d'acord amb la 
normativa vigent.  

 
 

Article 186. CRITERIS GENERALS D'ESTALVI D'AIGUA 

1. El de reg de zones verdes públiques i de neteja viària s’efectuarà utilitzant preferentment aigua 
procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, pluvial), tal com 
s'especificarà en els plecs de prescripcions tècniques municipals.  
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2. Els nous habitatges amb una superfície de enjardinada superior als 100m
2
 hauran de tenir un sistema 

que permeti realitzar el reg preferentment mitjançant l’ús d’aigües pluvials i/o grises. 
 

Article 187. OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA 

1. Fora dels límits de la parcel·la, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, 
d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi desenvolupen. Aquests objectius de 
qualitat acústica són els que marquen la legislació vigent, Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos. 
 

Article 188. MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE ACÚSTIC 

1. Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de la 
seva parcel·la, haurà de prendre les mesures escaients per minimitzar les seves emissions sonores 
(aïllament en les edificacions on es desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure 
privat de la parcel·la, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica establerts 
per la legislació. 

2. Es prioritzarà l'ús de paviments sonoreductors a les principals vies de trànsit rodat del nucli urbà. 
3. Es tindrà en compte el criteri acústic en les actuacions de remodelació de l'espai públic, tant en l'ús 

de materials com en la configuració de distribucions que minorin l'impacte acústic sobre els veïns.  
 

Article 189. ENLLUMENAT EXTERIOR 

1. En l'enllumenat exterior caldrà utilitzar preferentment làmpades de vapor de sodi o tipus LED. I en 
cas que les exigències funcionals de les instal·lacions recomanin que s’utilitzin làmpades diferents de 
les anteriors, es tindran en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica.  

2. Les làmpades han d’emetre preferentment radiació en el rang de l’espectre visible de la longitud 
d’ona llarga (l’emissió de radiacions en longitud d’ona inferior a 440 nm ha de ser mínima). 

3. El sòl no urbanitzable queda inclòs en la zona E1, de màxima protecció contra la contaminació 
llumínica, llevat els casos que no sigui possible per raons de seguretat. 
 

Article 190. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

1. Totes les activitats que generin emissions a l’atmosfera pels processos industrials que desenvolupin 
o per les instal·lacions que contemplin, procedents de les activitats dels sectors i de la seva 
explotació,  inclouran, per a l’obtenció de l’autorització o llicència de l’activitat, d’acord amb la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, i llurs modificacions, un estudi que ha de 
recollir, entre d’altres, la previsió del tipus i volum de gasos i partícules en suspensió que es preveu 
generar amb l’activitat i, també, les mesures correctores que s’apliquen per a minimitzar la seva 
generació i per complir la legislació vigent en matèria de contaminació atmosfèrica. 
 

Article 191. RISCOS EN EL PLANEJAMENT I EN LA SEVA EXECUCIÓ 

1. En relació al risc d’inundabilitat, qualsevol desenvolupament de planejament general que comporti 
una modificació de l’ordenació proposada, o la seva definició i estigui inclòs en els àmbits delimitats 
per l’avinguda 500 anys haurà d’incorporar un estudi d’avaluació del risc d’inundació, segons les 
directrius establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local. ACA. Març de 2003). 

2. En relació al risc d’incendi:  
a) qualsevol actuació, planejament o execució del planejament, en un àmbit discontinu del 
nucli urbà, a menys de 500 metres de masses forestals continues, haurà d’incorporar un 
estudi de risc d’incendi, adoptant les seves determinacions en l’instrument de 
desenvolupament o execució que s’estigui portant a terme. 
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b) S'ha de disposar d'una xarxa d'hidrats d'incendi en el sòl urbà consolidat, d'acord amb la 
normativa vigent. Cal garantir que els planejaments derivats incloguin la previsió de disposar 
de la xarxa d'hidrats públics segons la Instrucció Tècnica Complementaria SP120. 
c) S'ha de disposar d'una xarxa d'hidrats d'incendi en el sòl urbà consolidat, d'acord amb la 
normativa vigent. Cal garantir que els planejaments derivats incloguin la previsió de disposar 
de la xarxa d'hidrats públics segons la Instrucció Tècnica Complementaria SP120. 
d) S'ha de donar compliment a les condicions d'entorn i d'accessibilitat per a bombers 
establertes al Reial Decret 314/2026, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, i a l'Annex II del Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiment industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/204, 
de 3 de desembre. 
e) S'ha de mantenir una franja de protecció respecte de la forest segons estableix el Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el 
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el Reial Decret 314/2026, 
de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions 
i correccions, a l'Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiment 
industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/204, de 3 de desembre, i a la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei 
5/2003. 
f) S'han de considerar les restriccions per a ubicacions no permeses per a establiments 
industrials i d'emmagatzematge que determina l'apartat 1 de l'Annex II del Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiment industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/204, 
de 3 de desembre. 

3. Per altra banda, qualsevol implantació industrial amb un risc químic associat haurà de realitzar un 
estudi de risc, i en tots els casos avaluar la incidència sobre els sectors urbans o urbanitzables. Les 
autoritzacions per a aquestes activitats, necessàriament, i en tots els casos, hauran d’assegurar que 
no comporten cap risc en aquests àmbits. 
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TÍTOL VI. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES I DEROGATÒRIA 

 

PRIMERA: VOLUMS I USOS FORA D’ORDENACIÓ O AMB VOLUM DISCONFORME 

 
1. Els edificis i instal·lacions que no s’ajustin al planejament, respecte dels quals no sigui possible aplicar 
les mesures de restauració previstes al TRLU, resten en situació de fora d’ordenació o de volum 
disconforme segons correspongui. S’estarà el que es disposa a la  SECCIÓ 2 del CAPÍTOL III del TÍTOL 1 de 
les presents normes urbanístiques.  
2. L’autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies i cases rurals no incloses al catàleg, als 
efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2 del TRLU, per a regular llur reconstrucció o 
rehabilitació, aquestes actuacions poden ésser autoritzades per mitjà del procediment que estableix 
l'article 48 de la mateixa llei. La documentació, en aquest cas, ha d'incloure una justificació específica de 
les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la 
recuperació de l'edificació. 
 

SEGONA: PARCEL·LES FORA D’ORDENACIÓ INFERIORS A LA SUPERFÍCIE I/O AMB FAÇANA INFERIOR A LA 

MÍNIMA 

 
1. 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 del present 
POUM o reflectides en el document del planejament anterior o directament pel present POUM. 
2. Per aquelles parcel·les que, en aplicació dels paràmetres de distàncies a carrers i veïns, no permeti 
construir-hi una edificació residencial que s’ajusti a la normativa en matèria d’habitabilitat. Serà 
condició per a l’aplicació d’aquesta excepcionalitat, que la parcel·la sigui existent amb anterioritat a 
l’aprovació inicial del POUM i que vingui recollida en el plànol parcel·lari de les Normes Subsidiàries del 
Planejament. Aquesta regulació específica permetrà l’edificació de la parcel·la, si bé sense que en cap 
cas es superi l’aprofitament d’aquesta en funció de l’edificabilitat resultant d’aplicar el coeficient 
d’edificabilitat a la seva superfície real. A la vegada, caldrà que s’acompleixi amb els paràmetres de 
distància de l’edificació a carrer i veïns corresponents als de la Clau 5a. 
 

TERCERA: CONSTRUCCIONS RAMADERES EN SÒL NO URBANITZABLE 

 
Qualsevol tipus d’obra que es vulgui fer en una explotació ramadera existent no legalitzada ha d’implicar 
en primer lloc la seva legalització, d’acord amb els paràmetres fixats a la zona que correspongui. El 
procediment  serà el que correspongui en funció de si es superen o no els llindars màxims establerts als 
articles 162 i 163 de la normativa del POUM; en cas de no superar-los serà mitjançant llicència 
municipal, i en cas contrari mitjançant l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
 

QUARTA: ACTIVITATS I USOS DISCONFORMES EXISTENTS EN SNU  

 
Per a totes aquelles activitats i usos existents en SNU disconformes amb els usos permesos pel POUM 

que es trobin en sòls de protecció especial del PTMB, en espai PEIN, en un zona on s’identifiqui un HIC 

prioritari o una AIFF, qualsevol canvi d’ús o ampliació requerirà la redacció d’un Pla especial urbanístic, 

l’objectiu del qual serà garantir la compatibilitat de l’activitat amb els valors ambientals i ecològics de 

l’espai.  
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DISPOSICIÓ DERIGATÒRIA  

 
El planejament general i derivat anterior queda sense vigència a partir de l’entrada en vigor del POUM, 

segons el següent llistat: 

• Normes Subsidiàries (NNSS) tipus B de planejament de Vallgorguina (DOGC núm. 478, 19 octubre de 

1984) 

• MP NNSS. Entitats de conservació, sistema de cooperació i polígons d’actuació. Aprovada 

definitivament CUB 10/07/1985 (DOGC 20/11/1985) 

• MP NNSS. Sector Ampliació Canada Park. Aprovada definitivament CUB 19/09/1985 (DOGC 

15/01/1986) 

• MP NNSS. Zona industrial i esportiva. Aprovada definitivament CUB 30/04/1986 (DOGC 08/09/1986) 

• MP Pla Parcial industrial Mobir, SA. Aprovada definitivament CUB 18/02/1987 (DOGC 06/11/1987) 

• MP Pla Parcial industrial El Molinot, SA. Aprovada definitivament CUB 30/06/1989 (DOGC 

01/12/1989) 

• MP Pla Parcial Can Pujades. Aprovada definitivament CUB 24/01/1990 (DOGC 30/04/1990) 

• MP NNSS. Enllaç de dos vials relacionats amb la instal·lació d’una benzinera. Aprovada 

definitivament CUB 10/02/1993 (DOGC 28/04/1993) 

• MP NNSS. Addició d’article 43 bis. Aprovada definitivament CUB 12/10/1993 (DOGC 10/12/1993) 

• MP NNSS. Canvi de sistema d’actuació UA 3: compensació a cooperació. Aprovada definitivament 

CUB 22/11/1995 (DOGC 02/02/1996) 

• MP NNSS. Ampliació del llistat d’Arbres Monumentals (Pi de la Creu, Pi Florit i Pi Xic) amb Alzina 

Grossa de Can Colomeró, Alzina Grossa de Cal Coix i Plàtans dels laterals C-251. 

• MP NNSS. Centre escolar. Aprovada definitivament CUB 18/02/1997 (DOGC 10/04/1997) 

• MP Pla Parcial industrial El Molinot. Ampliació ocupació parcel·les. Aprovada definitivament CUB 

21/07/1999 (DOGC 26/11/1999) 

• MP NNSS. Can Palomé. Aprovada definitivament CUB 12/02/2003 (DOGC 11/04/2003) 

• MP NNSS. Zona Polígon Actuació Mobir-Molinot. Aprovació Definitiva CUB 15/06/2005 (DOGC 

29/09/2005) 

• MP NNSS. Reordenació illa equipaments. Cruïlla dels carrers Montnegre, del Sol, l’Església i la 

Carretera Nova. Aprovació Definitiva CUB 20/11/2006  

• MP NNSS. Regulació del subsòl en zones de jardí privat per a l’ús d’aparcament de vehicles. Aprovació 

Definitiva CUB 25/01/2007 (DOGC 19/03/2007) 

• MP NNSS Regulació línia edificació en les claus 3a/, 3b, 3c (edificació aïllada). Art. 81, 82, i 83. 

Aprovada definitivament CUB 25/01/2007  (DOGC 04/04/2007) 

• MP NNSS. Ampliació dels usos d’equipaments en illa d’equipaments del nucli urbà. Aprovació 

Definitiva CUB 02/04/2009 (DOGC 13/05/2009) 

• MP NNSS Regulació línia edificació en les claus 3a/, 3b, 3c (edificació aïllada). Art. 81, 82, i 83. 

Aprovada definitivament CUB 02/04/2009  (DOGC 18/05/2009) 

• MP NNSS. Regulació d’edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme. Aprovada 

definitivament CUB 29/01/2009  (DOGC 09/07/2009) 

• MP NNSS. Alineació dels garatges a vials, en la clau 3, edificació aïllada. Aprovada definitivament 

CUB 16/07/2009  (DOGC 25/11/2009) 

• MP NNSS. Conservació del nucli antic, a la zona clau 1 i a la carretera Vella i Carrer Montseny, i al 

tram de la carretera nova comprès entre el carrer Montnegre i el carrer de l’Església. Aprovació 

Definitiva CUB 28/01/2010 (DOGC 17/03/2010) 

• P.P. INDUSTRIAL MOBIR S.A. Aprovació Definitiva CUB 18/02/1987 (DOGC 06/11/1987 ) 
• P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT. Aprovació Definitiva CUB 22/02/1989 (DOGC 19/05/1989 ) 
• Modificació P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT, ARTICLE 28. Aprovació Definitiva CUB 30/06/1989 

(DOGC 01/12/1989 ) 
• P.P. CAN PUJADES. Aprovació Definitiva CUB 24/01/1990 (DOGC 30/04/1990 ) 
• Modificació P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT. Aprovació Definitiva CUB 21/07/1999 (DOGC 

26/11/1999 ) 
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FITXES SECTORS DE PLANEJAMENT 
 
 
Índex de fitxes 
 

FITXES SUD 
 

SUD 1 Can Palomer 

SUD 2 Solana Nova 
 
 
FITXES PMU 
 

PMU Passeig de la Riera  
 
 
FITXES PAU 

PAU 1 Solana Vella 

PAU 2 Montvall 1 

PAU 3 Montvall 2 

PAU 4a Can Planells nord 

PAU 4b Can Planells sud 
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PAU 12 Can Pujades  

PAU 13 Can Pujades Equipament 

PAU 14 Canadà Parc 

PAU 15 Canadà Parc 2 

PAU 16 Mobir - Molinot 

PAU 17 Collsacreu 

PAU 18 Poca Farina 
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SUD 1  CAN PALOMER 
 

 

 

1. Delimitació 
a) Comprèn els terrenys situats al final del carrer de l’Església, al nord del nucli urbà de 

Vallgorguina. 
b) Té una superfície de 24.244 metres quadrats.  

2. Objectius 
a) Completar la trama urbana i millorar la vialitat a l’entorn de l’escola CEIP Vallgorguina, i 

compensar la cessió avançada d’aquest equipament. 

3. Condicions d’ús 
a) L’ús principal és el residencial. 
b) Són compatibles els usos terciaris i de serveis, i els usos dotacionals. 

4. Condicions d’ordenació 
a) L’ordenació seguirà les condicions bàsiques següents: 

- El sostre màxim per usos residencials és de indicativament 4.500 metres quadrats, i de 
indicativament 900  metres quadrats per usos compatibles, que representa una edificabilitat 
bruta de: 0,186 m2st/m2s, i de 0,038 m2st/m2s, respectivament. 

- El nombre màxim d’habitatges és de indicativament 30 habitatges, que representa una 
densitat bruta de: 12,38 habitatges/ha. 

- Cessions mínimes per a sistemes: 10% per Espais lliures, 17,47% per Equipament i 1,68% 
per Sistema hidràulic. 

b) Es donarà sortida al final del carrer de l’Església connectant-lo amb el carrer Olzinelles. 
c) Es mantindrà el camí existent al darrera de l’escola. 
d) S'integraran els hàbitats de riberes dins del sistema d'espais lliures, garantint la seva 

preservació i protecció. 
e) Es recomana concentrar l’aprofitament a la part baixa de l’àmbit en la mesura que sigui 

possible. 
f) El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 

 
5. Condicions de gestió 
El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

6. Cessió d’aprofitament 
En aplicació de l’article 45 del TRLU, s’ha de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 
15% de l’aprofitament urbanístic de tot l’àmbit.  
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SUD 2  SOLANA NOVA 

 

 

1. Delimitació 
a) Comprèn els terrenys situats al nord-oest del nucli de Vallgorguina, entre aquest i la 

urbanització Can Puigdemir.  
b) Té una superfície de 22.184 metres quadrats. És un àmbit discontinu. 

2. Objectius 
a) Completar la trama urbana i obtenir els terrenys per un pavelló esportiu. 

3. Condicions d’ús 
a) L’ús principal és el residencial.  
b) Són compatibles els usos terciaris i de serveis, l'hoteler, l’industrial de petit taller, el de 

magatzem i els usos dotacionals. 

4. Condicions d’ordenació 
a) L’ordenació seguirà les condicions bàsiques següents: 

- El sostre màxim per usos residencials és de indicativament 6.000 metres quadrats i de 
indicativament 1.200 metres quadrats per usos compatibles, que representa una 
edificabilitat bruta de: 0,27m2st/m2s, i de 0,05 m2st/m2s, respectivament. 

- El nombre màxim d’habitatges és de indicativament 40 habitatges, que representa una 
densitat bruta de: 18,04 habitatges/ha. 

- Cessions mínimes per a sistemes: 10% per Espais lliures i 10% per Equipament  i ha de 
permetre la construcció d’un pavelló esportiu. 

g) Es donarà continuïtat al carrer de la Solana, en una única direcció. 
h) La connexió principal amb el nucli urbà de Vallgorguina es farà pel carrer del Sol. 
i) Es recomana fixar el verd i l’equipament del sector a tocar de la carretera per garantir la 

discontinuïtat del front edificat i la imatge d’espais verds, i que el gra de l’habitatge estigui en 
concordança amb el del entorn. 

5. Condicions de gestió 
El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

6. Cessió d’aprofitament 
En aplicació de l’article 45 del TRLU, s’ha de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 
15% de l’aprofitament urbanístic de tot l’àmbit.   
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PMU  PASSEIG DE LA RIERA 

 

 

1. Definició 
a) Comprèn els terrenys situats enfront de la Riera de Vallgorguina amb accés des del carrer 

Mataró.  
b) Té una superfície de 5.058 metres quadrats. 

 
2. Objectius 

a) L’objectiu principal de la delimitació d’aquest és l’ordenació del volum de l’edificació d’aquest 
àmbit situat en la confluència de les rieres de Vallgorguina i el Vilar, que condicionen 
l’emplaçament de l’edificació, i alhora posicionar-lo amb coherència amb l’entorn. 

b) Altres objectius són situar l’espai lliure amb front a la Riera de Vallgorguina, amb la vegetació 
de ribera, i incorporar en l’ordenació un aparcament per vehicles amb accés des del carrer 
Mataró. 
 

3. Condicions d’ús 
a) L’ús principal és el residencial.  
b) Són compatibles els usos terciaris i de serveis, i els usos dotacionals. 

 
4. Condicions d’ordenació 

a) L’ordenació seguirà les condicions bàsiques següents: 
- Edificabilitat bruta: 0,371 m2st/m2s 
- Densitat màxima bruta: 35,59 habitatges/ha 
- Percentatge màxim de zones: 36,48% 
- Percentatge mínim de cessió de sistemes: Viari i aparcament 39,34%, Espais lliures 24,16% 

En la redacció del PMU Passeig de la Riera s’estudiarà l’ordenació de manera que es millori el 
conjunt d’aquest barri de Vallgorguina, tenint en compte les preexistències i les noves 
ordenacions proposades, en especial en el PAU 11 carrer Mataró. 

b) Els terrenys situats entre el límit del polígon i la línia de delimitació del flux preferent quedaran 
lliures de qualsevol edificació. 
 

5. Condicions de gestió 
a) El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

 
6. Cessió d’aprofitament 

a) És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
b) S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 

urbanístic.  
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PAU 1 SOLANA VELLA 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats al nord i part més alta del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de 
33.051 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’establiment de les alineacions dels 
vials i la finalització de les obres d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades, Parcel·la petita en nucli (clau  R6a), 
amb una superfície de 16.958 metres quadrats, Parcel·la mitjana en nucli (clau  R6b) amb una superfície 
de 5.241 metres quadrats, i Masies en sòl urbà (clau R6m), amb una superfície de 6.678 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació.  

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 4.174 metres quadrats. 
El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de les zones.  

 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 2 MONTVALL 1 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de 27.751 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la mitjana en nucli (clau  R6b) 
amb una superfície per usos privats de 23.380 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació.  

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 4.371metres quadrats. 
El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona.  
La part de les parcel·les situades a la cantonada del carrer Mataró, afectades per la línia d’inundació T100 
i T500, i que està tramada amb unes línies inclinades, no seran edificable. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 3 MONTVALL 2 
 
 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de  25.309  metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la gran camp de futbol (clau  
R6f) amb una superfície per usos privats de 20.582 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació.  

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 4.727 metres quadrats. 
El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona.  
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 4a CAN PLANELLS nord 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats l’est del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de 14.132 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la gran en nucli (clau R6c) amb 
una superfície per usos privats de 12.288 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 1.844metres quadrats. 
El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona. 
Es permetrà l'agrupació de més d’un habitatge en una parcel·la, amb un nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la no superior al quocient entre la seva superfície i la superfície mínima de 900 m2. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica.  
El polígon ha d’assumir la tercera part de la càrrega d’urbanització de la part del vial de connexió entre la 
carretera i els polígons 4a, 4b i 4c Can Planells. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 4b CAN PLANELLS sud 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats l’est del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de 13.717 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obertura i finalització de les obres 
d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel·les. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la gran en nucli (clau R6c) amb 
una superfície per usos privats de 11.852 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 1.865 metres quadrats. 
El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona. 
Es permetrà l'agrupació de més d’un habitatge en una parcel·la, amb un nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la no superior al quocient entre la seva superfície i la superfície mínima de 900 metres quadrats. 
S'integraran els hàbitats de riberes, grafiats amb un ratllat verd, dins dels espais lliures de les parcel·les, 
garantint la seva preservació i protecció. 
Qualificats  
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
El polígon ha d’assumir la tercera part de la càrrega d’urbanització de la part del vial de connexió entre la 
carretera i els polígons 4a, 4b i 4c Can Planells. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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 PAU 4c CAN PLANELLS oest 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats l’est del nucli urbà de Vallgorguina. Té una superfície de 10.142 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obertura del Camí del Cementiri, 
vial al que donen front les parcel·les, i la urbanització de l'espai lliure i de l’aparcament al davant del 
Cementiri, i la cessió d'aquests sòls un cop urbanitzats. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la mitjana en nucli (clau R6b) 
amb una superfície per usos privats de 6.001 metres quadrats. Es permetrà l'habitatge aparellat. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari i aparcament: 3.379 metres quadrats. Espais 
lliures: 762  metres quadrats. 

El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. El Projecte 
d’urbanització haurà de contemplar els serveis de tot el carrer Camí del Cementiri. 
 
5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
El polígon ha d’assumir la tercera part de la càrrega d’urbanització de la part del vial de connexió entre la 
carretera i els polígons 4a, 4b i 4c Can Planells. 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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PAU 5 CARRER MONTNEGRE 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats entre la Carretera Vella i la riera de Vallgorguina. Té una superfície de 1.003 
metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és la cessió d’un pas públic  per 
vianants de connexió entre la Carretera Vella amb una futura passera sobre la riera de Vallgorguina. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona Urbà tradicional (clau R2), amb una superfície per usos 
privats de 744 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys, i els paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 259 metres quadrats. 
El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 6 CENTRRE CÍVIC 

 

 

 

1. Delimitació 

a) Comprèn  els terrenys situats a la cantonada dels carrers del Pi Florit i carrer Montnegre i una 
parcel·la del carrer Pi Florit. 

b) Té una superfície de 817 i 1.039 metres quadrats respectivament. En total 1.856 metres 
quadrats. És un àmbit discontinu. 

2. Objecte  

Compensar la cessió anticipada dels terrenys d’equipament per destinar-los a Equipament socio – 
sanitari. 

3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades, Parcel·la petita en nucli (clau  R6a) 
amb una superfície de 1.039 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Equipament socio-sanitari (clau SE2): 817 metres 
quadrats.  

  
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 7 CARRER DE L’ESGLÉSIA 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats a la cantonada del carrer Església i el carrer Olzinelles. Té una superfície de 
602 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització d'una part de 
terreny per millorar el gir entre el carrer Església i el carrer Olzinelles. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables es qualifiquen de zona de Cases aïllades Parcel·la mitjana en nucli (clau  R6b*) 
amb una superfície de 566 metres quadrats.   
S’admeten dos habitatges en aquesta parcel·la, que hauran de ser aparellats.  
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 36 metres quadrats.  
El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres reguladors de la zona. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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PAU 8 CAN MONTASELL 
 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats a l’entorn de la masia de Can Montasell, enfront del carrer de l’Església. Té 
una superfície de 9.390 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització de 
l’ampliació de  l’amplada del carrer de l’Església i la cessió d’un espai lliure a la cantonada amb el carrer 
del Sòl. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades, Parcel·la petita en nucli (clau  R6a), 
amb una superfície de 2.068 metres quadrats, i Masies en sòl urbà (clau R6m) amb una superfície de 
5.283 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 972 metres quadrats. Espais lliures: 1.067 
metres quadrats. 

El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de les zones. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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PAU 9 CARRETERA NOVA 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats entre la Carretera Nova i el carrer del Sòl. Té una superfície de 1.251 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’un terreny per 
equipament amb front al carrer del Pi Florit.  
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables es qualifiquen de zona Urbà tradicional (clau R2), amb una superfície de 585 
metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys, i els paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació.  

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Equipament: 666 metres quadrats 
El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
S’hauran de mantenir les actuals places d’aparcament existents. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
 

  



PAU 10 CAN PUIGDEMIR 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats a l’entorn de la masia de Can Puigdemir. Té una superfície de 21.805  
metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipament i espais lliures a la urbanització de Can Puigdemir.  
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades, Parcel·la petita en nucli (clau  R6a) 
amb una superfície de 1.026 metres quadrats,  Parcel·la petita en barris (clau  R6d) amb una superfície de 
1.942 metres quadrats, Masies en sòl urbà (clau R6m) amb una superfície de 2.610 metres quadrats i 
Dotacions privades (clau A2b) amb una superfície de 804 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 5.238 metres quadrats. Espais lliures: 5.944 
metres quadrats.  Equipament: 4.241 metres quadrats.  

El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de les zones. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  

 

  



PAU 11 CARRER MATARÓ 

 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys amb front al carrer Mataró, al sud del nucli de Vallgorguina. Té una superfície de 
3.994 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció i urbanització de l'espai 
lliure i de l'eixamplament del carrer Mataró.   
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases agrupades (clau  R5) amb una superfície de 
2.361 metres quadrats.  
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys, i els paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 433 metres quadrats. Espais lliures: 1.200 
metres quadrats. 

El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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PAU 12  CAN PUJADES 

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats a l’entorn de la masia de Can Pujades. Té una superfície de 88.879 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’acabament de les obres 
d’urbanització, amb els objectius i criteris d’ordenació de les infraestructures i serveis del  Pla parcial 
d’ordenació “Can Pujades”, aprovat definitivament l’11 de desembre de 1985. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades, Parcel·la de Can Pujades (clau R6g) 
amb una superfície de 68.772 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys, i els paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 6.117 metres quadrats. Espais lliures: 9.747 
metres quadrats, Hidràulic 4.243 metres quadrats. 

El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres reguladors de la zona. 
S'integraran els hàbitats de riberes dins del sistema d'espais lliures o dins de l’enjardinament de les 
parcel·les privades, garantint la seva preservació i protecció. 
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 
 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
Per la connexió a la xarxa de sanejament caldrà la realització de un Pla especial de infraestructures amb 
l’objectiu d’executar conjuntament el sanejament dels Polígons PAU13 i PAU 17, o als que doni servei, si 
s’escau. 
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PAU 13  CAN PUJADES DOTACIÓ  

 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys i conjunt d’edificacions situats a Can Pujades, a l’entorn de les antigues masies de 
Can Mascaró i Can Pujades. Té una superfície de 24.797 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’ampliació dels usos admesos, la 
limitació de les condicions d’edificació a les actuals edificacions existents i l'actualització de les 
obligacions d’urbanització. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

La classificació dels terrenys és la de sòl urbà consolidat, amb la qualificació de zona de Dotacions 
privades Can Pujades (clau A2a).  
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
4. Condicions de gestió  

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC).  
La urbanització del vial d’accés des de la carretera C-61 serà totalment a càrrec del PAU13. 
Caldrà que realitzi la connexió a la xarxa general de sanejament, i a la xarxa d’aigua i contra incendis.  
Per la connexió a la xarxa de sanejament caldrà la realització de un Pla especial de infraestructures amb 
l’objectiu d’executar conjuntament el sanejament dels Polígons PAU12 i PAU 17, o als que doni servei, si 
s’escau. 
 
5. Règim transitori 

En tant que resta garantida l’accessibilitat a l’equipament mitjançant l’actual vial d’accés, de titularitat 
pública (per cessió de la junta de Compensació del “Pla Parcial Can Pujades”), i sense perjudici de la 
seva futura completa urbanització en el marc del desenvolupament del  PAU13 i dels costos proporcionals 
repercutibles, es podran desenvolupar els usos actuals, amb la prèvia tramitació dels corresponents 
expedients administratius que corresponguin. 
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PAU 14 CANADA PARC 

 

 

 

1. Definició 

Compren els terrenys situats a l’entrada de l'urbanització Canadà Parc, amb molt bona posició 
d’accessibilitat, actualment ocupades per  instal·lacions esportives privades. Té una superfície de 8.633 
metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipaments per la urbanització de Canadà Parc, per a un nou espai cívic i d’equipament públic en l’espai 
d’accés, amb instal·lacions esportives, centre social i comercial, completant el teixit residencial. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona d’Ordenació oberta plurifamiliar (clau R4) amb una 
superfície de 1.620 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari i aparcament: 1.094 metres quadrats. 
Equipament: 5.919 metres quadrats. 

El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres grafiats en els plànols d’ordenació. La planta 
baixa s’haurà de dedicar a altres usos diferents de l’habitatge. 
Es farà una reserva per habitatge de protecció pública consistent en un mínim de 400 metres quadrats de 
sostre i 4 habitatges en l’edifici plurifamiliar previst. 

4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
 
5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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PAU 15 CANADA PARC 2 

 

 

 

1. Definició 

Compren els terrenys situats a l’entrada de l'urbanització Canadà Parc, actualment ocupats per 
instal·lacions esportives privades. Té una superfície de 7.335 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’obtenció d’uns terrenys per 
equipaments per la urbanització de Canadà Parc, en l’accés a la urbanització, amb instal·lacions 
esportives i completant l’equipament del veí PAU 14 i el teixit residencial amb edificació aïllada. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona de Cases aïllades Parcel·la petita en barris (clau R6d) 
amb una superfície de 3.358 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Equipament: 3.977 metres quadrats. 
El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres reguladors de la zona. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
 
5. Cessió d’aprofitament 

És sòl urbà no consolidat (SUNC). 
S’haurà de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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PAU 16 MOBIR – MOLINOT 

 

1. Definició 

Comprèn els terrenys situats al polígon industrial Mobir - Molinot. Té una superfície de 140.160 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística es la finalització de les obres 
d'urbanització pendents, recollint la Modificació puntual de les NN.SS. en el  Polígon d’actuació Mobir – 
Molinot, aprovada definitivament per la CTUB el 20 d’abril de 2005. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona Industrial (clau A1) amb una superfície de 68.492 metres 
quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació. 

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 23.261 metres quadrats. Espais lliures: 
40.599 metres quadrats. Equipament: 7.613 metres quadrats. Serveis tècnics: 195 metres 
quadrats, i el pou situat fora del polígon. 

El sostre màxim edificable es el resultant dels paràmetres reguladors de la zona. 
 

4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació.  
És sòl urbà consolidat (SUC). 
Caldrà urbanitzar el tram del camí entre el límit del polígon i l'autopista AP-7, tram que s’incorpora al 
polígon. 
Caldrà actualitzar el Projecte d’urbanització redactat l’any 2008, que haurà de contemplar com a mínim: 

- Sanejament: Validació de la xarxa separativa i del sistema de depuració, que haurà de ser 
informat  favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua, i garantir –ne la gestió de la 
depuració. 

- Subministrament d’aigua i contra incendis: S’haurà de justificar el subministrament d’aigua per la 
xarxa contra incendis i per les necessitats dels consums segons els usos admissibles. 

- Xarxa elèctrica: Garantir la seguretat de la xarxa de mitja tensió de 25 Kv., i en concret de la línia 
de mitja tensió situada al sud del polígon. 

- Enllumenat públic: Completar la instal·lació i legalitzar-la. 
- Vialitat: Arranjament de les mancances de la xarxa viària. 

El projecte de reparcel·lació establirà els criteris de repartiments dels costos de les obres d’urbanització 
pendent d’executar. 

  



 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   

Vallgorguina                                                                                                                                                                                                 Text refós 

 

Normes urbanístiques 
 
    

151

PAU 17 COLLSACREU 

 

 
1. Definició 

Comprèn els terrenys de la urbanització Collsacreu, en la part que correspon al terme municipal de 
Vallgorguina. Té una superfície de 111.302 metres quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística es la realització del sanejament. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables estan qualificats de zona R6e. Parcel·la mitjana en barris (clau R6e) amb una 
superfície de 88.767 metres quadrats 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica.  
És sòl urbà consolidat (SUC). 
Per la connexió a la xarxa de sanejament caldrà la realització d'un Pla especial d'infraestructures amb 
l’objectiu d’executar conjuntament el sanejament dels Polígons PAU12 i PAU 13, o als que doni servei, si 
s’escau. 
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PAU 18 POCA FARINA 

 

 
1. Definició 

Comprèn els terrenys situats al nord del nucli de Vallgorguina. Té una superfície de 24.580 metres 
quadrats. 
 
2. Objecte 

L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és l’acabament de les obres 
d’urbanització, segons el projecte d’urbanització del Veïnat de Poca Farina, aprovat definitivament el 16 
de febrer de 2011, amb les determinacions que s’estableixen en l’acord. 
 
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 

Els terrenys edificables es qualifiquen de zona de Cases aïllades, Parcel·la petita en nucli (clau  R6a), 
amb una superfície de 15.620 metres quadrats. 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús queden regulades segons la qualificació urbanística dels 
terrenys. 
El sòl per sistemes està grafiat en els plànols d’ordenació.  

- Cessions mínimes de sòl per a sistemes: Viari: 5.785 metres quadrats. Espais lliures: 2.077 
metres quadrats Equipament: 1.098 metres quadrats. 

El sostre màxim edificable i el nombre d’habitatges màxims son els resultants dels paràmetres reguladors 
de la zona. 
 
4. Condicions de gestió 

El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
És sòl urbà consolidat (SUC). 
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