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NORMATIVA

TÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1 - DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
Article 1 -

Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística municipal

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de La Pobla de Lillet és l'instrument d'ordenació urbanística
integral del territori comprès dins del terme municipal de La Pobla de Lillet, de conformitat amb allò que
disposa l'actual legislació urbanística.

Article 2 -

Marc legal

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha redactat prèvia autorització de la revisió del
planejament fins ara vigent, i mitjançant la formulació del Pla d’ordenació d’acord amb la legislació
urbanística vigent en especial els articles 57 i 58 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme i legislació sectorial vigent aplicable i de la Llei 3/2012 per la qual es
modifiquen alguns articles del TRLLU 1/2010.
2. El POUM s’ha redactat de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística i, en
particular de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (LU), amb la Llei 3/2012 del 22 de
febrer i de les disposicions reglamentàries urbanístiques en vigor que són aplicables, així com de conformitat
amb la legislació sectorial aplicable. Les referències que s’efectuen a la Llei d’urbanisme (LU) en aquest
POUM s’entenen fetes al seu text refós aprovat pel citat Decret legislatiu.
3. La normativa s’ha adequat al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, (en endavant també anomenat RDLU), quines disposicions són aplicables al POUM encara que
no es citin expressament.
4. La referència a la “legislació sectorial vigent” que es faci en el present Pla general s’entendrà que es remet
a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria que es tracti en cada moment.
5. El Pla d’ordenació urbanística municipal és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen
caràcter prioritari 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.

Article 3 -

Contingut i interpretació

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal està integrat pels següents documents:
01 Memòria :
01.1 Memòria de la informació i de la ordenació (memòria justificativa)
01.2 Memòria social
01.3 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
01.4 Programa de participació ciutadana
02 Normativa
03 Documentació ambiental - Informe de sostenibilitat ambiental
04 Informe sostenibilitat econòmica i avaluació econòmica i financera
05 Document de Síntesi
06 Annexes
06.1 Suspensió de llicències
06.2 Estudi d’inundabilitat
06.3 Pla director de sanejament de la Pobla de Lillet
aprovació inicial
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06.4 Informes rebuts referents a l’Avanç de planejament del POUM de la Pobla de Lillet
07.Documentació gràfica:
Documentació gràfica:

Impressions

I._INFORMACIÓ

Escala (A1)

Escala (A3)

33
i1.1 MARC TERRITORIAL. Localització

A3

1

30.000

60.000

i1.2 MARC TERRITORIAL. Xarxa de comunicacions

A3

1

30.000

60.000

i2.1 PENDENTS SUPERIORS 20%. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i2.2 PENDENTS SUPERIORS 20%. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i3,1 ORTOFOTOMAPA. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i3.2 ORTOFOTOMAPA. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i4,1 TOPOGRAFIA. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i4,2 TOPOGRAFIA. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i5a ÀREES DE RISC D'INUNDABILITAT

A1

1

2.000

4.000

i5b ÀREES DE RISC D'INUNDABILITAT

A1

1

2.000

4.000

A3

1

2.000

40.000

i7.1 RÈGIM DEL SÒL. NNSS'88

A1

1

3.000

6.000

i7.2 RÈGIM DEL SÒL. Refós'14

A1

1

3.000

6.000

i7.3 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. NNSS'88

A1

1

1.500

3.000

i7.4 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. NNSS'88

A1

1

15.000

30.000

i7.5a ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. Refós'14

A1

1

2.000

4.000

i7.5b ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. Refós'14

A1

1

2.000

4.000

i7.6 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. Refós'14

A1

1

15.000

30.000

i8.1 ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Terme municipal

A3

1

15.000

30.000

i8.2 ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Nucli urbà

A3

1

3.000

6.000

i9a RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

i9b RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

i10 SOLARS VACANTS

A1

1

2.000

4.000

i11 ESTRUCTURA DE LA XARXA VIÀRIA

A1

1

20.000

40.000

i12a ALÇADES EDIFICACIONS EXISTENTS

A1

1

2.000

4.000

i12b ALÇADES EDIFICACIONS EXISTENTS

A1

1

2.000

4.000

i13.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. Sòl rústic

A1

1

15.000

30.000

i13.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. Sòl urbà

i6 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

A1

1

2.000

4.000

i14.1a XARXA DE SERVEIS. Xarxa elèctrica. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i14.1b XARXA DE SERVEIS. Xarxa elèctrica . Nucli urbà

A1

1

3.000

6.000

i14.2a XARXA DE SERVEIS. Aigua potable.Terme municipal

A1

1

5.000

1.000

i14.2b XARXA DE SERVEIS. Aigua potable Nucli urbà

A1

1

2.000

4.000

A1

1

2.000

4.000

i14.3 XARXA DE SERVEIS. Gas
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• Plànols d’ordenació:
O._ORDENACIÓ

34

o1.1 RÈGIM DEL SÒL. Terme municipal

A1

1

15.000

o1.2 RÈGIM DEL SÒL. Nucli de la Pobla

A1

1

3.000

6.000

o1.3 RÈGIM DEL SÒL. Comparatiu Refós-proposta

A1

1

5.000

10.000

o2.1 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-1

A3

1

1.000

2.000

o2.2 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-2

A3

1

1.000

2.000

o2.3 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-3

A3

1

1.000

2.000

o2.4 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-4

A3

1

1.000

2.000

o2.5 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-5

A3

1

1.000

2.000

o2.6 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-6

A3

1

1.000

2.000

o2.7 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-7

A3

1

1.000

2.000

o2.8 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-8

A3

1

1.000

2.000

o2.9 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-9

A3

1

1.000

2.000

o2.10 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-10

A3

1

1.000

2.000

o2.11 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-A

A3

1

1.000

2.000

o2.12 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-B-C

A3

1

1.000

2.000

o2.13 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-D

A3

1

1.000

2.000

o2.14 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-E

A3

1

1.000

2.000

o2.15 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-1

A3

1

1.000

2.000

o2.16 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-2

A3

1

1.000

2.000

o2.17 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-3

A3

1

1.000

2.000

o2.18 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-4

A3

1

1.000

2.000

o2.19 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-5

A3

1

1.000

2.000

o2.20 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-6

A3

1

1.000

2.000

o2.21 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-7

A3

1

1.000

2.000

o2.22 SECTORS DE PLANEJAMENT. PEU-1

A3

1

1.000

2.000

o3.1 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.2 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.3 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.4 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.5 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o4 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

A1

1

15.000

30.000

o5a RESERVA EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

o5b RESERVA EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

A1

1

3.000

6.000

o6 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

El present POUM no disposa d’agenda donat que es tracta d’un POUM d’escassa complexitat urbanística, no
disposa de sòl urbanitzable, i el seu contingut és d’acord amb l’establert a l’article 59.2 i 59.3 del TRLU.
2. Aquestes normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu específic en
matèria urbanística del municipi de La Pobla de Lillet i prevalen sobre els restants documents del POUM. Per
tot el que no estigui previst a les Normes, s'estarà a la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable
en cada cas.
3. Els documents d'aquest POUM s'interpretaran sempre atenent el seu contingut i d'acord amb l’esperit, els
criteris, les finalitats i els objectius que el mateix Pla pretén aconseguir en relació amb el context i els
antecedents històrics i legislatius i tenint en compte que és un objectiu essencial del POUM la garantia del
desenvolupament urbanístic sostenible de La Pobla de Lillet. En casos de contradicció entre documents o
d'imprecisió s’haurà de resoldre conforme es disposa a l’article 10 de la Llei d’urbanisme, i prevaldrà sempre
la interpretació més favorable a la menor edificabilitat i major dotació d'equipaments públics.
4. 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
aprovació inicial
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hagi de prevaler tot cercant la utilització més racional possible del territori.
5. La delimitació de sectors, polígons, unitats, zones i sistemes assenyalats en aquest 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 següents criteris:
- Una variació màxima de la superfície de les àrees delimitades 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 -

Planejament territorial

La figura de planejament territorial que afecta al municipi de La Pobla de Lillet és el Pla Territorial parcial de
les Comarques Centrals(PTPCC) aprovat definitivament el 24 de juliol del 2007
La memòria d’informació d’aquest POUM justifica la seva coherència amb el PTPCC

Article 5 -

Vigència

Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, deixa sense efecte les Normes Subsidiàries vigents en el
municipi, entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i del Pla
d’ordenació urbanística municipal i de les seves normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i mantindrà la seva vigència indefinidament, sens perjudici de la seva revisió.

Article 6 -

Revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal

1. Podrà portar-se a terme la revisió global del POUM quan es produeixi algun dels supòsits següents:
a) Quan s’hagin complert 15 anys de vigència.
b) Quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les previsions d’aquest POUM i les necessitats reals de
sòl per crear habitatge, per l’establiment d’activitats econòmiques, o bé la necessitat d’infraestructures
d’interès general.
c) Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o
demogràfic, es plantegin nous criteris respecte l’estructura general i orgànica del territori o de
classificació de sòl.
2. Quan es produeixi el supòsit previst a l’apartat 1.b d’aquest mateix article, i sempre que es justifiqui
degudament, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, previ informe de la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, podrà ordenar la revisió del Pla d’ordenació, prèvia audiència a
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, o acordar-la a instància d’aquest.
3. El projecte de revisió es tramitarà d’acord amb el procediment establert per a l’aprovació del Pla
d’ordenació urbanística municipal, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin l’existència de la seva
revisió i de les propostes plantejades.

Article 7 -

Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal

1. Qualsevol altra alteració de les determinacions del Pla que es produeixi, que no es correspongui amb cap
dels supòsits previstos en l’article precedent, tindrà la consideració de modificació.
2. La proposta de modificació haurà de raonar i justificar la coherència de la proposa de modificació amb les
previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal, la incidència de la nova ordenació en les previsions del
Pla vigent i a la viabilitat d’acceptar la proposta sense procedir a la seva revisió. Així mateix s’haurà de raonar
i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència de la modificació proposada, en
relació amb els interessos públics i privats concurrents.
3. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes normes aplicables per
a la seva formació i haurà de contenir les determinacions i documentació que exigeix l’article 118 del RDLU.
No obstant això, en el cas de modificació del POUM no són obligatòries les actuacions preparatòries que
assenyala l’apartat 1 lletres b) i c) de l’article 101 del RDLU, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 85.7 de
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la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini
amb l’àmbit de la modificació.
4. En cas que la modificació proposada comporti un increment de sostre edificable, tal i com defineix l’article
100 del TRLU, s’han d’incrementar proporcionalment, com a mínim els espais lliures i les reserves per a
equipaments , preveient una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 per cada 100
m2 de sostre residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d’altres usos. Per computar aquests estàndards,
s’ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5 LU. A més, si cal, s’ha de reservar sòl per a equipaments públics en
la quantitat adequada per a fer front als requeriments que deriven de la modificació.
5. En el cas que la modificació proposada comporti l’augment de la densitat de l’ús residencial, sense
increment de l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes
d’espais lliures i equipaments de 10 m2, com a mínim, per a cada nou habitatge, llevat que l’augment de
densitat es destini a habitatge de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no
depassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. En
el cas que aquesta reserva complementària, per raons d’impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el
mateix àmbit d’actuació, es pot substituir per l’equivalent de seu valor econòmic, que l’ajuntament
competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova
creació en el municipi.
6. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d’un àmbit que
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, tal i com defineix l’article 100 del TRLU,
ha d’incorporar una reserva mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial per a zones verdes,
espais lliures públics i equipaments públics. D’aquesta reserva s’ha de destinar un mínim de 15 m2 de sòl per
cada 100 m2 de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha d’incorporar una
reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 de
sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit. Als
efectes anteriors, computen les reserves que s’han obtingut o s’han previst per a qualsevol ús per raó de la
destinació de l’àmbit en qüestió d’acord amb el planejament anterior i s’ha d’aplicar el que estableix l’article
65.5 de la LU.
7. En cas que la modificació proposada tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes
generals o locals, s’ha de seguir la tramitació prevista a l’article 98 de la LU i s’ha de garantir el manteniment
de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys
qualificats d’equipaments esportius només poden comportar que se n’ajusti la superfície quan ho requereixi
l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. No obstant això, no cal seguir la tramitació de
l’esmentat precepte quan la modificació només comporti ajustos en la delimitació dels espais esmentats que
no n’alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori.
No s’entendrà com a modificació de les zones verdes i esportives regulades a l’article 98 de la LU, la
concreció de la localització dels espais lliures determinats en les fitxes dels diferents sectors de planejament
(plans parcials i plans de millora), encara que es situïn en lloc diferent de l’assenyalat en la documentació
gràfica indicativa del Pla, sempre que es respectin les seves dimensions i qualitat.
8. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 de l’article 98 LU han de justificar en la memòria
pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix l’article
95 LU.
9. La previsió mitjançant planejament parcial o especial de majors superfícies de sòl destinades a sistemes,
respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, no
requerirà la seva modificació.
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TÍTOL 2 – DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM
CAPÍTOL 1 - EL DESPLEGAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL
Article 8 -

Iniciativa i competències

1. El desenvolupament d'aquest POUM correspon, en primer lloc a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet en la
seva qualitat d’administració actuant. Poden ser també administració actuant de conformitat amb el què
disposen els articles 22 i 23 de la LU, les entitats urbanístiques especials com l’Institut Català del Sòl, o quan ho
prevegin els seus Estatuts, els consorcis urbanístics, les mancomunitats en matèria urbanística, les entitats
públiques empresarials locals i les societats de capital íntegrament públic de caràcter local. Hi intervindran
també, les diferents administracions públiques en el marc de les respectives competències específiques.
2. Els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics, en el marc de les seves
competències i en la forma i procediment previstos en la legislació urbanística vigent i, concretament, en els
articles 101 i 102 de la Llei d’urbanisme i de la Llei 3/2012 de Modificació de dita LLU.
3. L’Ajuntament i altres administracions, en l’exercici de les seves competències, procuraran la major
intervenció i collaboració dels ciutadans en el desenvolupament de l’acció urbanística, conforme les
previsions de la LU.
4. Pertoca a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, conforme es disposa a l’article 81 de la LU i sense perjudici del
què disposa l’article 77.7 de la LU, un cop vist l’informe de la comissió territorial d’urbanisme competent,
l’aprovació definitiva dels instruments urbanístics següents:
a) Els plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana que afecten al terme municipal i són
promoguts d’acord amb les determinacions d’aquest POUM.
b) Els plans de millora urbana a què fa referència l’article 70.4 de la LU, sempre que no s’alterin els usos
principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental d’aquest POUM.
c) Els plans especials urbanístics a què fa referència l’article 67.1 d) que afecten al terme municipal,
sempre que es tracti d’equipaments comunitaris d’interès exclusivament local i que siguin promoguts
d’acord amb les determinacions del POUM.
d) Els plans parcials urbanístics de sectors d’urbanització prioritària.
5. La competència de l’Ajuntament en els supòsits vistos en l’apartat 4rt precedent s’estén a les modificacions
dels plans que l’Administració de la Generalitat hagi aprovat definitivament amb anterioritat.

Article 9 -

Planejament derivat

1. Amb l'objecte de desenvolupar i complementar l’ordenació establerta per les determinacions d’aquest
POUM, es redactaran polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana, segons es preveu en els
articles 65 a 68 de la Llei d’urbanisme i de la Llei 3/2012 de Modificació de dita LLU i en els termes establerts en
aquestes normes. Llevat dels supòsits en què s’estableixi com a preceptiva la redacció d’aquests instruments
urbanístics, les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal seran aplicables de manera directa i
immediata.
2. Aquest planejament derivat es redactarà d’acord amb el que es preveu en aquestes normes urbanístiques
i de conformitat amb les determinacions assenyalades per la legislació urbanística vigent, en especial
conforme el que es disposa als articles indicats més amunt de la LU així com al títol quart del RDLU.
3. 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 20/1991, de 25 de
novembre i al RD 314/2006 modificat per RD1371/2007, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, i en els corresponents reglaments.
4. Els plans derivats que s’elaborin en desenvolupament de les previsions d’aquest POUM poden determinar
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les característiques i traçat de les obres d’urbanització bàsiques determinades a l’article 72 de la LU o bé si no
incorporen directament les característiques i el traçat d’aquestes obres, no poden ésser executius si no s’han
tramitat el projecte o els projectes d’urbanització de tots els polígons d’actuació urbanística que integren el
sector conforme es prescriu a l’article 89.8 de la LU. En qualsevol cas els plans i projectes hauran de preveure
que la distribució dels serveis haurà de fer-se mitjançant xarxa subterrània i caldrà preveure la ubicació de les
centrals de transformació i/o distribució local necessàries, en sòls privats. En la seva tramitació es requeriran
els informes de les administracions sectorials competents per raó de la matèria.
5. Els plans derivats hauran d’incorporar un estudi o informe ambiental, amb el contingut que estableix
l’article 100 del RDLU, i en els casos que ho exigeix la legislació sobre mobilitat, un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, amb el contingut que determina aquesta legislació, estudis que hauran de ser sotmesos
a informació pública conjuntament amb el Pla.
6. En el cas que es conegui l’existència de jaciments arqueològics o àrees d’expectativa arqueològica, el
planejament derivat haurà d’incorporar els resultats d’una prospecció arqueològica de l’àmbit i tenir en
compte els resultats de les corresponents delimitacions arqueològiques.

Article 10 -

Desplegament del POUM en sòl urbà

1. El desenvolupament de les determinacions del POUM en sòl urbà es realitzarà per mitjà de gestió
urbanística integrada o per gestió urbanística aïllada, la gestió urbanística es durà a terme de conformitat
amb el que disposa el Capítol I del títol IV de la Llei d’urbanisme i el reglament aprovat per al seu
desplegament. Sense perjudici de la seva posterior possibilitat de delimitació conforme la Llei d’urbanisme, en
els plànols d’ordenació s’han delimitat els polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana
pertinents. Per aquests àmbits el POUM delimita la situació de la xarxa viària bàsca, els espais lliures i els
equipaments, si s’escau. Tanmateix, amb posterioritat a l’aprovació del POUM es poden delimitar polígons
d’actuació urbanístics d’acord amb els criteris de la LU.
A més es poden formular plans especials urbanístics 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 i 68 del TRLU
2. Els àmbits de gestió urbanística integrada de desnevolupament específic del sòl urbà (plans de millora,
polígons d’actuació i plans especials urbanístics) que s’estableixien per al desplegament d’aquest POUM es
regulen en els articles 18,19 i 20 d’aquestes normes

Article 11 -

Desplegament del POUM en sòl no urbanitzable

Les determinacions del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són aplicables de manera directa i
immediata. És aplicable el règim d’ús establert per aquesta categoria de sòl a l’article 47 LU, i els
procediments previstos als articles 48, 49 i 50 LU i per la Llei 3/2012 de Modificació de dita LU, pel que fa a
l’aprovació de projectes en aquesta categoria de sòl tant d’actuacions específiques d’interès públic, com
per a l’aprovació de determinats projectes de noves construccions així com pel que fa a l’aprovació de
projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals i d’activitats d’explotació de recursos
naturals. No obstant això, es podran formular plans especials que tinguin per objecte la protecció addicional
del paisatge i de les vies de comunicació, la protecció dels espais fluvials, per a la millora d’àmbits rurals o per
a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals.
Sens perjudici del que estableix la legislació sectorial, la formulació del Pla especial és preceptiva quan es
tracti d’execució d’obres corresponents a la infraestructura del territori, pel que fa a l’assenyalament i
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres, marítimes i aèries, a la
infraestructura hidrogràfica general, les infraestructures de telecomunicacions, a l’abastament d’aigua, al
subministrament d’energia elèctrica i a la resta de sistemes urbanístics generals sempre que la infraestructura
afecti més d’un municipi o diverses classes de sòl.

Article 12 -

Desplegament del POUM respecte als sistemes urbanístics

1. El desenvolupament de les determinacions del POUM sobre els sistemes urbanístics s’efectuarà segons el
règim urbanístic del sòl en què aquests se situïn i d’acord amb allò que es disposa específicament per a
cadascun dels sistemes urbanístics.
2. En tot cas, les determinacions del POUM respecte els sistemes urbanístics generals poden executar-se
directament i immediatament, sens perjudici de la formulació de plans especials d’infraestructures en els
aprovació inicial
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termes previstos legalment.
3. Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o execució, que es
requereixin per al desenvolupament i implantació dels sistemes urbanístics, les construccions, les installacions,
les edificacions i altres activitats que puguin situar-se en sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de
protecció de sistemes, estaran subjectes, sens perjudici d’altres autoritzacions i/o procediments que es
requereixin, a l’obtenció de la corresponent llicència municipal.

Article 13 - Catàleg de béns a protegir i desenvolupament del POUM mitjançant
formulació d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural
de La Pobla de Lillet.
1. D’acord amb el que estableix l’article 75 del RDLU, aquest POUM preveu expressament la formulació d’un
pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, de manera que el catàleginventari que s’incorpora en el POUM es limita a enumerar i identificar els béns immobles que són objecte de
protecció, sense perjudici de l’ampliació del catàleg que es pugui produir amb motiu de la formulació i
aprovació de l’indicat pla especial.
2. En el catàleg-inventari de béns a protegir s’hi relacionen aquelles construccions i edificis que, més enllà del
possible valor arquitectònic concret i individual, tinguin un interès rellevant com a conjunts volumètrics o teixits
urbans que permeten entendre i llegir de forma més complerta el conjunt del poble, entenent també com a
tal el sòl classificat com a no urbanitzable. Així mateix, s’hi relacionen en el Catàleg aquells jardins, paisatges,
elements naturals o béns culturals que es consideren susceptibles de ser protegits.

Article 14 -

Precisió de límits

1. Els límits de les zones, sistemes i dels sectors de desenvolupament podran precisar-se a través dels
corresponents plans parcials urbanístics o plans especials urbanístics, d’acord amb els criteris següents:
Els ajustaments que es produeixin hauran de respondre a:
•

Alineacions o línies d’edificació vigents.

•

Característiques topogràfiques del terreny.

•

Límits de la propietat rústica o urbana.

•

Existència d’arbres o d’altres elements d’interès.

2. Els ajustaments als quals es fa referència en aquest article, no podran comportar augments o disminucions
en més o en menys d’un cinc per cent, en relació amb les superfícies delimitades als plànols d’ordenació i
que es fixen en els articles corresponents d’aquestes normes.

CAPÍTOL 2 - GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL
Article 15 -

Execució del planejament

1. L’execució d’aquest Pla i dels instruments de planejament que el desenvolupin, correspon a l’Ajuntament i
a les entitats urbanístiques especials que ostentin la condició d’administració actuant d’acord amb l’article 23
de la LU. Els particulars també hi participaran sota les diverses modalitats previstes en la mateixa LU.
2. L’execució del planejament es realitza bé per gestió integrada o bé per gestió urbanística aïllada. La gestió
urbanística integrada es du a terme per polígons d’actuació complets a través d’algun dels sistemes
d’actuació, de reparcellació o d’expropiació previstos a la Llei d’urbanisme. La gestió urbanística aïllada no
requereix la delimitació de polígons d’actuació urbanística, i es pot du a terme mitjançant l’expropiació
forçosa, l’ocupació directa i també a iniciativa de les persones propietàries, especialment en els supòsits
d’edificació prèvia cessió de terrenys destinats a vialitat.
3. Serà possible la delimitació d’àmbits d’actuació per a l’execució d’infraestructures urbanístiques comunes
conforme determina l’article 122 del RDLU, si ho preveu el present POUM o bé mitjançant la seva modificació
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Article 16 -

Execució dels sistemes urbanístics

1. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, quan es troben inclosos en un àmbit d’actuació urbanística
sotmès al sistema de reparcellació, passen a titularitat pública mitjançant la seva cessió obligatòria i gratuïta,
sens perjudici del que estableix l’article 156 de la LU. En cas que calgui avançar l’obtenció de la titularitat
pública, i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no sigui suficient, es podrà actuar també
aïlladament per expropiació, i subrogar-se en aquest cas l’Administració adquirent en els drets i deures de
l’anterior propietari.
2. L’adquisició dels sistemes urbanístics que no estan inclosos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcellació es realitza mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.
3. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals, que aquest Pla inclou en polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà o bé en sectors de planejament urbanístic derivats als efectes de la seva gestió,
queden classificades com a sòl urbà o urbanitzable, segons escaigui, i es subjecten a les següents
determinacions:
a) computen als efectes de determinar els sistemes urbanístics locals, al servei de l’àmbit d’actuació.
b) s’incorporen, si s’escau, en la part corresponent a la delimitació poligonal del sector.
4. Els sectors o els polígons d’actuació urbanística que inclouen sòl reservat per a sistemes urbanístics generals
poden ésser, en el supòsit al qual es refereix l’apartat anterior, físicament discontinus, tant en sòl urbà com en
sòl urbanitzable.

Article 17 -

Polígons d’actuació urbanística

1. Aquest POUM conté la delimitació de diferents polígons d’actuació urbanística, els quals vénen grafiats en
els plànols d’ordenació i pels quals la present normativa conté les corresponents fitxes normatives dels
polígons d’actuació, que preveuen determinacions concretes pels sòls que els integren, així com previsions
relatives als terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i al seu destí i ús.
2. Els propietaris de sòl comprès dins l’àmbit d’un polígon d’actuació tenen el règim de drets i deures previstos
a la LU i en el present POUM.
3. Es podrà modificar l’àmbit dels polígons d’actuació delimitats per aquest Pla o pel planejament urbanístic
derivat amb l’objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una millor equidistribució de beneficis i càrregues,
d’acord amb el procediment establert a l’article 119 LU i de la llei 3/2012 de modificacions de la LU.
4. Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons d’actuació urbanística, així
com quan es modifica la delimitació prèviament establerta, no es poden produir diferències relatives
superiors al 15% en la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponguin a
cadascun dels polígons, en relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del
conjunt del sector. Les diferències que puguin existir entre els polígons d’actuació urbanística, dins dels límits
referits, s’han de compensar, llevat d’acord unànime sobre criteris diferents, d’acord amb les regles
establertes a l’article 123 del RDLU.
5. Pel fet que són uns àmbits d’actuació sense transformació del teixit urbà, però si amb major aprofitament
per consolidar, una vegada aprovada la reparcellació econòmica, es poden concedir llicències per assolir
els drets que li atorga el planejament, previ pagament de la quota econòmica corresponent, d’acord amb el
que determinen els punt 3 i 4 de la Disposició Final segona del LU
6. D’acord amb el que disposa l’article 118 de la LU, els polígons d’actuació poden ser físicament discontinus.
7. El projecte de reparcel.lació contindrà les determinacions i documents establerts a l’art. 126 i següents del
TRLU, i a l’art. 130 del RLU.
8. El Pla d’ordenació delimita un total de vint polígons d’actuació urbanística, dels quals 10 estan en sòl urbà
no consolidat i 11 en sòl urbà consolidat i els regula mitjançant unes fitxes incloses en aquesta normativa.

Article 18 -

Plans de millora urbana

1. En el sòl urbà no consolidat, definit a l’article 31 LU i per la Llei 3/2012 de Modificació de dita LU, els plans de
millora urbana tenen per objecte completar el teixit urbà o bé d’acomplir operacions de rehabilitació, de
reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl
o de sanejament de poblacions i altres de similars. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen
per objecte, el completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats a l’article 30.b) de la LU, així
com regular la composició volumètrica i de façanes. En el cas que el seu objecte sigui la regulació de la
aprovació inicial
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composició volumètrica i de façanes, s’entendrà que l’àmbit d’actuació del Pla de millora urbana és el
corresponent al solar on s’hagi de procedir a la regularització, sense necessitat de prèvia delimitació de
l’àmbit.
2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la
transformació d’usos, la reurbanització o completar el teixit urbà podran preveure operacions urbanístiques
que comportin el desenvolupament o la reconversió del model de l’àmbit del qual es tracti quan a la seva
estructura, edificació existent i usos, o bé preveure la substitució integral o parcial de les infraestructures
d’urbanització existents, i la implantació de noves infraestructures per raons d’obsolescència o d’insuficiència
manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.
3. Quan el Pla de millora urbana tingui per objecte l’ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats
regularà l’aprofitament privat possible, el manteniment o no, en tot o en part, de l’aprofitament privat
preexistent, i l’ús del subsòl vinculat a l’ús i a la prestació de serveis públics, d’acord amb allò previst a l’article
39 LU.
4. Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la prèvia o simultània
modificació d’aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no s’alteren els usos principals, ni els
aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general en
quin cas correspon al propi pla de millora urbana la delimitació del seu àmbit. A aquests efectes no hi ha
alteració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques si el pla de millora urbana manté els usos principals i
l’edificabilitat bruta establerts al POUM i determina unes càrregues de cessió de sòl i d’urbanització
equivalents a les derivades del mateix POUM; i no hi ha alteració de l’estructura fonamental del planejament
general si el Pla de millora urbana manté la destinació a sistemes dels terrenys qualificats com a sistemes
urbanístics generals pel POUM, sens perjudici que pugui modificar el seu nivell de servei o introduir ajustos en
llur delimitació que no alterin substancialment llur funcionalitat, superfície o localització en l’àmbit territorial.
5. Els plans de millora urbana hauran de contenir les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitats
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents. Alhora han de
contenir les previsions i documentació prevista als articles 65 i 66 LU i a la Llei 3/2012 de Modificació de dita LU,
a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65, pel que fa a la reserva de sòl , així com el
contingut i documentació prevista als articles 84 a 89, 99 i 100 del RDLU, llevat que algun d’ells sigui
innecessari ateses les finalitats del Pla i la naturalesa de les actuacions o operacions previstes. La
documentació dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat també ha d’incloure un informe
ambiental, d’acord amb el que estableix l’article 100 del RDLU. I quan de les determinacions del Pla de
millora urbana se’n dedueixi una incidència significativa en usos residencials preexistents, el Pla ha
d’incorporar un estudi complet de les conseqüències socials i econòmiques de la seva execució, justificant
l’existència dels mitjans necessaris per dur-la a efecte i l’adopció de les mesures precises que garanteixin la
defensa dels interessos de la població afectada, amb especial referència a les previsions en matèria
d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de reallotjament.
6. Els plans de millora urbana hauran d’assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i els paràmetres
bàsics de l’ordenació de volums. De tota manera, l’ordenació de volums es pot preveure de forma
alternativa, a concretar a través de la reparcellació, o bé en el moment de l’atorgament de llicències
d’edificació.
7. Els plans de millora urbana concretaran les reserves necessàries per a sistemes locals en cas que no ho hagi
fet el planejament urbanístic general. La concreció d’aquests sistemes i en especial del sistema d’espais lliures
no comportarà la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, sempre que no es disminueixi la
seva superfície, ja que la localització d’aquestes en el planejament derivat es considera indicativa.
8. El POUM delimita un sol Pla de millora urbana

Article 19 -

Plans especials urbanístics

1. Tal i com es diu en l’article 10 d’aquestes normes, es, podran desenvolupar-se plans especials per a
qualsevol de les diferents finalitats previstes en l’article 67 de la Llei d’urbanisme i de la llei 3/2012 de
modificacions del TRLU 1/2010, i 92 del RDLU, sempre que no modifiquin l’estructura general i orgànica
d’aquest Pla i que no contradiguin les seves disposicions bàsiques.
2. L’aprovació dels plans especials urbanístics habilita l’administració competent per executar les obres i les
installacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les llicències i autoritzacions administratives que
siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la legislació sectorial.
3. Els plans especials urbanístics han de contenir les determinacions i la documentació prevista als articles
67,68 i 69 de la Llei d’urbanisme i de la llei 3/2012 de modificacions del TRLU 1/2010, als articles 92 a 94 del
RDLU, així com les contingudes a les disposicions comunes als plans urbanístics conforme es determina als
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articles 99 i 100 del RDLU. A més hauran d’incloure un quadre resum de les determinacions urbanístiques del
Sector o àmbit.
4. El POUM delimita un Pla especial d’Infraestructures

Article 20 -

Projectes d’urbanització

1. Els projectes d’urbanització són projectes d’obres per a l’execució material de les determinacions dels
plans urbanístics pel que fa a les obres d’urbanització dels àmbits d’actuació urbanística, i poden constituir un
document integrant d’una figura de planejament urbanístic o es poden tramitar i aprovar com un document
independent.
2. Aquests projectes poden fer referència a totes les obres d’urbanització o únicament a les obres
d’urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els collectors d’aigües
pluvials, els collectors d’aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d’aigües
residuals; la compactació i l’anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i
les xarxes de subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de
telecomunicacions. Si el projecte d’urbanització fa referència només a les obres d’urbanització bàsiques, s’ha
de completar posteriorment amb un o diversos projectes d’urbanització complementaris.
3. Els projectes d’urbanització no poden modificar en cap cas les determinacions del planejament que
executen.
4. La documentació i determinacions dels projectes d’urbanització s’ha d’acomodar a les exigències
prescrites a l’article 96 del RDLU, així com a les directrius establertes a l’article 97 de la mateixa disposició
reglamentària.
5. Els projectes d’urbanització complementaris són els projectes per a l’execució de les obres d’urbanització
altres que les bàsiques indicades en l’apartat segon precedent, i tenen per objecte determinar els elements
que caracteritzen l’espai públic i preveure els recursos adequats a la seva funció, d’acord amb les
característiques fixades pels ajuntaments en la tramitació dels plans derivats o dels projectes d’urbanització. A
més són els instruments adients per desenvolupar, quan sigui necessari, les obres d’urbanització previstes en
instruments de planejament o en projectes d’urbanització aprovats com a documents independents.
6. La documentació i determinacions dels projectes d’urbanització complementaris s’ha d’acomodar a les
exigències prescrites a l’article 98 del RDLU.

Article 21 -

Precisió de límits dels polígons d’actuació delimitats pel Pla d’ordenació

1. S’entendrà per precisió de límits la concreció en la delimitació i la superfície d’un polígon d’actuació
urbanística quan aquesta no suposi l’alteració substancial dels seus objectius respecte a cessions i càrregues
d’urbanització.
2. La precisió de límits d’un polígon d’actuació urbanística es podrà efectuar en el mateix projecte de
reparcellació quan aquesta no superi el cinc per cent (5%) de la seva superfície i sempre que no inclogui una
nova propietat. Caldrà justificar la precisió en l’adaptació a les delimitacions reals de la propietat, en
desajustaments entre el previst pel planejament i la realitat topogràfica, la cartografia, o en aspectes
semblants.
3. Si la precisió dels límits és superior al cinc per cent (5%), o s’hi inclou una nova propietat, serà necessària la
modificació del Polígon d’Actuació, seguint la tramitació establerta a l’article 119 de la Llei d’urbanisme.

Article 22 -

Sistemes d’actuació urbanística

1. L’execució o gestió del planejament es desenvolupa mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació
previstos a l’article 121 LU, que són el de reparcellació i el d’expropiació. El sistema de reparcellació es pot
dur a terme a través de les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació, de
cooperació i per sectors d’urbanització prioritària.
2. Aquest POUM defineix en el seu annex de fitxes normatives el sistema d’actuació per a l’execució dels
polígons d’actuació i dels plans de millora.
3. La modificació o substitució dels sistemes d’actuació i de la modalitat previstos en aquest POUM que el
desenvolupi requerirà la seva justificació i es tramitarà conforme al procediment establert a l’article 119 de la
LU, així com conforme es determina a l’article 129 del RDLU.
4. Aquells casos que aquest Pla no prevegi, l’Administració, en ocasió de l’aprovació del planejament derivat
aprovació inicial
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o, si escau, del polígon, determinarà el sistema d’actuació i la modalitat aplicables, segons les necessitats,
mitjans econòmic-financers amb què compti, la collaboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies
que hi concorrin, seguint el procediment establert a l’article 119 de la Llei d’urbanisme.
5. Els polígons d’actuació d’iniciativa particular han de preveure, el sistema de reparcellació en les
modalitats de compensació bàsica o bé de compensació per concertació.
6. En tot cas, el sistema escollit haurà de garantir l’execució de les obres d’urbanització en els terminis
assenyalats al Pla general o Pla d’etapes corresponent, la cessió i execució dels vials i espais lliures d’ús públic
i la cessió dels sòls per a dotacions públiques que determini aquest Pla o el planejament derivat.

Article 23 -

Pla d’etapes

1. Els plans de millora urbana que es redactin hauran de fixar un Pla d’etapes que inclogui la cessió i execució
de la urbanització en els corresponents polígons d’actuació urbanística o sectors, així com els terminis màxims
per a la construcció de l’edificació, tenint en compte les característiques del planejament, les previsions del
Pla d’ordenació urbanística municipal i les exigències de l’article 83 del RDLU.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part dels particulars en els terminis assenyalats per a l’execució
dels polígons d’actuació urbanística o sectors facultarà a l’Administració actuant per adoptar alguna o
algunes de les mesures previstes a la legislació urbanística vigent.

Article 24 -

Patrimoni públic del sòl i habitatge

Tal i com estableix l’article 160 del TRLU i de la Llei 3/2012 de modificacions del TRLU, el patrimoni públic de sòl i
d’habitatge està constituït pels edificis i el sòl susceptible de destinar-se a les finalitats següents:
a.
b.
c.
d.

Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i
la millora de la qualitat de vida.
Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.
Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de
sistemes urbanístics.
Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

Article 25 -

Objectius relatius al Patrimoni públic del sòl i habitatge

1. Amb els objectius definits en l’article 160.5 del TRLU, l’Ajuntament formarà el Patrimoni municipal de sòl i
habitatge.
2. La construcció del Patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ajustarà a allò que determina la normativa
urbanística vigent.
3. Els ingressos obtinguts amb l’alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge formen
part d’aquest patrimoni i s’han de consignar en un dipòsit específic. Aquests ingressos s’han de destinar a
conservar, administrar i ampliar l’esmentat patrimoni per a assolir qualsevol de les finalitats que determina
l’article 160.5 de la LU.
4. Per tal de dur a terme les actuacions vinculades a les finalitats segons l’article 160.5 de la LU, es poden lliurar
els béns immobles que integren els patrimonis públics de sòl i habitatge com a contraprestació en concepte
de pagament, per a retribuir els contractistes d’acord amb la legislació aplicable en matèria de contractes
del sector públic.
5. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, s’incorpora al
patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Article 26 -

Cessió i alienació de terrenys. Dret de superfície

1. La cessió, l’alienació, i l’alienació directa de terrenys que pertanyin al Patrimoni municipal de sòl i
habitatge, s’hauran d’ajustar a les prescripcions dels articles 165 i següents del TRLU i de la Llei 3/2012 de
modificacions de la LU.
2. L’Ajuntament arribarà a acords amb la Generalitat, altres ens locals, entitats urbanístiques especials i altres
persones jurídiques públiques o privades, per tal de constituir drets de superfície de que siguin propietaris per
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destinar-los a construir-hi habitatges, establir-hi serveis complementaris o fer-hi installacions industrials,
logístiques i comercials. D’acord amb l’article 171 del TRLU i de la Llei 3/2012, en el cas que els terrenys integrin
el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, la constitució onerosa o gratuïta del dret de superfície s’ha d’ajustar
al que estableixen els articles 165 a 170 del TRLU i de la Llei 3/2012 de modificacions de la LU.
3. L’Ajuntament pot decidir a quina finalitat concreta del patrimoni públic de sòl i habitatge vol destinar el
producte obtingut de la venda dels béns corresponents a les cessions de sòl amb aprofitament, a excepció
que aquests sòls tinguin la qualificació d’habitatge protegit en àmbits residencials.

Article 27 -

Delimitació d’àrees de tanteig i retracte

1. L’ajuntament podrà delimitar àrees en les quals les transmissions oneroses de terrenys quedin subjectes a
l’exercici dels drets de tanteig i retracte, bé a través del planejament derivat, o bé mitjançant el procediment
de delimitació de polígons, en desplegament de les determinacions d’aquells, seguint la tramitació i amb les
condicions establertes als articles 172 a 174 de la LU.
2. En la delimitació de les àrees a les quals es refereix l’apartat 1, s’hauran de concretar els tipus de finques la
transmissió de les quals resta subjecta a l’exercici del dret de tanteig i retracte, que poden ésser els terrenys
sense edificar, tant els que són solars com els que no ho són, i els terrenys amb edificacions ruïnoses o
totalment desocupades. La delimitació d’àrees es pot referir també al sòl classificat com a no urbanitzable,
d’acord amb el que estableix l’article 160.5 d) de la Llei d’urbanisme.
3. El termini màxim de subjecció a l’exercici del dret de tanteig i retracte, de les transmissions de les finques
incloses dins de les àrees delimitades a l’efecte, no podrà excedir del període de 6 anys, comptat a partir de
la data d’aprovació definitiva de l’instrument urbanístic que les delimiti.

Article 28 -

Obligació d’edificar i registre municipal de solars sense edificar

Les determinacions incloses en el programa d’actuació urbanística municipal suposen la obligatorietat de
desenvolupar el planejament, urbanitzar i edificar, en els terminis previstos.
En cas d’incompliment no justificat d’aquests terminis l’Ajuntament podrà crear un registre de solars sense
edificar, d’acord amb l’article 177 i següents del TRLU
La inscripció en el registre de solars sense edificar comporta la iniciació de les mesures establertes a l’article
179 del TRLU, d’acord amb els procediments definits als articles 233 i següents del RLU.

Article 29 -

Convenis urbanístics

1. Sense perjudici del que estableixen els articles 135 a 138 LU, l’Ajuntament podrà subscriure convenis
urbanístics amb els propietaris individuals o associats a empreses urbanitzadores.
Aquests convenis podran establir, d’acord amb les determinacions d’aquest Pla d’ordenació urbanística
municipal, el marc d’actuació per a l’ordenació, el desenvolupament i l’execució del planejament en
qualsevol tipus de sòl, com també l’adquisició de diferents compromisos i obligacions respecte a cessions de
sòl, càrregues d’urbanització i qualsevol altre aspecte que les parts creguin convenient. En qualsevol cas, no
s’admetrà de disposar de la potestat de planejament per via de conveni urbanístic.
2. Qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l’interès públic.
3. Els convenis urbanístics que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol instrument d’ordenació o
planejament requeriran l’aprovació pel Ple Municipal per tal de tenir plena validesa, i han de seguir la
tramitació establerta a l’article 119 LU i de la llei 3/2012 de modificacions de la LU. Això, sense perjudici de la
tramitació i l’aprovació d’aquells instruments de planejament i/o d’execució que es derivin dels extrems
continguts en el propi conveni.
4. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o execució més adients.
Tanmateix, les obligacions que s’hagin pactat i que afectin a drets reals sobre finques, causaran la
corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat.
5. Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o gestió que han de ser objecte
d’aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació que integra la respectiva figura
de planejament o gestió des de l’inici del procediment corresponent o des de la seva formalització, si
aquesta es produeix un cop iniciat el procediment, caldrà garantir que puguin ser objecte de consulta
pública i se n’haurà de facilitar còpies a qui les solliciti. En el cas que la formalització del conveni tingui lloc
aprovació inicial
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després de l’aprovació inicial de l’instrument de planejament o gestió, el conveni s’ha de sotmetre a
informació pública, bé sigui conjuntament amb l’instrument de què es tracti, si d’acord amb l’article 112 del
RDLU és procedent subjectar-lo a un nou tràmit d’informació pública, bé sigui amb un tràmit específic
d’informació pública per al termini d’un mes, i s’ha d’incorporar a l’instrument de planejament o de gestió
que sigui objecte del següent acord d’aprovació que correspongui.

CAPÍTOL 3 – INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS: MOBILITAT, MEDI
NATURAL I PAISATGE
Article 30 -

Instruments normatius ambientals

1. Respecte a les noves construccions, rehabilitacions i/o renovació d’edificis en l’article 72 d’aquestes
normes s’estableixen els criteris ambientals i d’ecoeficiència a considerar.
2. També seran d’aplicació pel planejament derivat tots aquells criteris i mesures ambientals establertes en el
document de l’informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) d’aquest POUM.

Article 31 -

Indicadors ambientals

1. La relació i anàlisi dels indicadors ambientals del POUM estan continguts a l’avaluació ambiental del
POUM. Els indicadors definits són:
•

Superfície de sòl de protecció especial afectada per la urbanització.

•

Nombre d’habitatges/ha de sòl urbà o urbanitzable.

•

Percentatge d’habitatges principals del municipi (%).

•

Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental (Ha protegides / superfície municipal).

•

Estat ecològic dels cursos fluvials (ECOSTRIMED).

•

Superfície de terrenys situats en zones de risc, afectada per l’edificació o la urbanització.

•

Consum d’aigua d’abastament previst(litres/habitant i dia).

•

Volum d’aigua (residual i de pluja) reutilitzada.

•

Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.

•

Tones de CO2 equivalent generades.

2. Per tal de permetre el seguiment del POUM, aquests indicadors s’hauran d’avaluar periòdicament a
criteri dels tècnics de l’Ajuntament.

Article 32 -

Riscos en el planejament i en la seva execució

1. Les zones de risc són aquelles que per causes naturals poden ocasionar perill per a l’ús i l’activitat que s’hi
desenvolupa. Abans de l’autorització de qualsevol activitat sobre el terreny s’han de tenir en compte tots els
possibles riscos i, en cas d’estar afectat, s’haurà de fer un estudi detallat que avaluï el grau de perillositat i
determini les mesures que cal aplicar, en cada cas. Els riscos potencials a considerar són: la inundabilitat, el
geològic i l’incendi.
2. El risc d’inudabilitat ha de tenir en compte els tres períodes d’avingudes de retorn de l’aigua que fixa la llei
sectorial i a les quals fa referència el RDLU, en el seu article 6.
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Tot i així, en cas que s’observi risc d’inundabilitat, com és el cas d’aquestes normes, serà preceptiu recaptar
el corresponent informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) previ a l’atorgament de qualsevol llicència
d’edificació, així com en el desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística o plans de millora urbana.
Aquest document inclou com a Annex un estudi d’inundabilitat redactat seguint els criteris de la publicació
“Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA.
4.Pel que fa als riscos geològics, en el cas que s’observi risc de perillositat geològica no contemplat en
aquestes normes, serà perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol llicència d’edificació.
5.Pel que fa al risc d’incendi, serà necessari tenir present els requeriment normatius referits a les mesures de
prevenció d’incendi d’acord amb la legislació sectorial corresponent, i demanar el perceptiu informe de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. En el cas que s’observi possible risc d’incendi
no contemplat en aquestes normes serà perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol llicència
d’edificació.

Article 33 -

Estudis d’impacte ambiental

1. S’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental qualsevol projecte públic o privat consistent en
la realització d’obres, d’installacions o de qualsevol altra activitat, plans i programes per als quals així ho
exigeixi la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, amb les condicions,
continguts i procediments que s’especifiquen.
2. En tot cas, d’acord amb la legislació sectorial vigent, serà necessari efectuar un Estudi d’impacte
ambiental quan la transformació de l’ús del sòl afecti superfícies superiors a cent hectàrees (100ha).
3. És preceptiva, d’acord amb la legislació sectorial vigent en matèria d’aigües, la presentació d’un anàlisi
dels efectes ambientals en aquelles situacions que afectin al domini públic hidrogràfic i que puguin implicar
riscos per al medi ambient.
4. Les activitats amb risc elevat de contaminació atmosfèrica hauran de presentar una avaluació de
l’impacte de l’activitat sobre l’atmosfera, d’acord amb la legislació sectorial vigent.

Article 34 -

Estudis d’integració paisatgística

1. D’acord amb l’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DECRET
343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 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. En el desenvolupament del POUM es requerirà incorporar Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)
en els supòsits que estableix en el esmentat DECRET 343/2006.
3. El contingut de l’EIIP és el que estableix l’article 21 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació
del paisatge. Quan, a criteri de l’administració que ha de concedir la llicència o ha d’emetre l’informe, la
integració paisatgística no sigui satisfactòria, s’ha de denegar 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, s’ha de requerir el promotor de la construcció, edificació o installació perquè introdueixi les esmenes
necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de l’administració ha d’especificar els
aspectes del projecte que cal modificar per fer-lo paisatgísticament acceptable.
4. En tot cas, l’EIIP ha de formar part de la documentació tècnica necessària per a la sollicitud de llicència en
els casos següents, com indiquen les directrius del paisatge del Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida :
Infraestructures i installacions 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.
aprovació inicial
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-

Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe de l’Estudi d’impacte i integració
paisatgística per l’organisme competent.

5. L’Ajuntament podrà exigir la redacció d’un EIIP per avaluar la conveniència de concessió d’una llicència
urbanística susceptible d’incomplir els principis de sostenibilitat ambiental definits pel TRLU i documentació
ambiental del POUM. L’autorització de la llicència, projecte o pla es podrà vincular a l’informe positiu de
l’organisme corresponent.

Article 35 -

Plans de mobilitat urbana i estudi de mobilitat generada

1.Amb l’objecte d’integrar el concepte de la mobilitat sostenible en l’ordenació prevista pel POUM, s’hauran
d’incorporar els Estudis de mobilitat que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret
244/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG).
2.El planejament derivat que desenvolupi les determinacions del POUM (siguin plans parcials, plans de millora
urbana, plans d’actuació i plans especials) podran requerir d’un estudi específic d’avaluació de la mobilitat
generada en el cas que els serveis tècnics de l’Ajuntament ho consideri convenient i així ho justifiquin davant
l’entitat promotora corresponent, com a condició prèvia a la seva aprovació definitiva.
3.Aquests Estudis d’avaluació de la mobilitat, seran de major concreció i detall, ja que tenen un àmbit més
reduït i concret que l’EAMG del POUM, hauran d’analitzar, entre altres aspectes que s’indiquin des dels serveis
tècnics municipals, el dimensionat i la ubicació dels aparcaments tenint en compte no només l’accessibilitat
a les zones urbanes sinó també els fluxos que es generen a l’entorn del sòl no urbanitzable.

Article 36 -

Ordenances municipals

1. L’Ajuntament podrà formular i aprovar Ordenances ambientals i de paisatge i Ordenances d’urbanització i
edificació urbanística municipal, per regular aspectes que no són objecte de les normes urbanístiques
d’aquest POUM, a les quals s’han d’ajustar sense contradir-ne ni alterar-ne les seves determinacions.
2. A partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla, l’Ajuntament podrà aprovar o adaptar, com a
complement del POUM, les ordenances i instruments següents sens perjudici d’aquelles altres que,
justificadament, es consideri procedent en Dret d’aprovar:
-
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Ordenança que regularà la installació i funcionament dels elements de telecomunicació, en base al
criteri de mínim impacte visual i ambiental sobre l’entorn
Ordenança municipal de protecció mediambiental
Ordenança municipal reguladora dels usos i les activitats
Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques
Ordenança municipal de la via pública i del paisatge urbà
Ordenança municipal sobre el control de la contaminació acústica
Ordenança municipal sobre aparcaments
Ordenança municipal sobre el control de la contaminació lumínica
Ordenança municipal per l’estalvi del consum d’aigua
Ordenança reguladora de runes i moviments de terra
Ordenança reguladora de materials i residus
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CAPÍTOL 4 – INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL I SUBSÒL

SECCIÓ 1 - LLICÈNCIES MUNICIPALS
Article 37 -

Actes subjectes a llicència

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes relacionats a l’article 187 LU , i en el capítol I del
títol setè del RDLU, i en concret, i almenys, els que es determinen a continuació:
Edificació i de les installacions:
-

obres de nova planta.

-

ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i installacions ja existents. Les
llicències han de contenir expressament el nombre d’habitatges i establiments.

-

demolició total o parcial de construccions i installacions

-

construcció de tanques de solars i terrenys.

-

canvi d’ús dels edificis i les installacions

-

la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva
modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les
operacions que tinguin per objecte construir més elements susceptibles d’aprofitament independent
dels quals s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. ( No cal llicència si la
llicència d’obres ja conté el nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament
independent )

Ús del sòl i subsòl:
-

obertura de vies, camins (inclosos els rurals i d’horta) i accessos rodats.

-

moviment de terres (buidat, excavacions i rebaixos, terraplenats, cales d’exploració) i obres de
desmuntatge i excavació en qualsevol classe de sòl.

-

realització de tallafocs.

-

obres d’urbanització que no conformin globalment projecte.

-

realització de rases, cales i canalitzacions a la via pública.

-

installació de grues o altres aparells elevadors per a la construcció.

-

collocació de rètols, pancartes, cartells de publicitat i propaganda de qualsevol mena d’installació
publicitària a solars, terrenys, obres o installacions visibles des de l’espai públic.

-

tala d’arbres, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats

-

parcellacions urbanístiques

-

collocació i installació de bastides

-

installació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars i la collocació d’infraestructures de
telecomunicacions de qualsevol mena, quan no corresponguin al servei exclusiu del propi edifici o
parcella on se situïn.

-

realització de pistes d’automòbils infantils o cotxes de xoc, i altres installacions desmuntables
recreatives.

-

acumulació de residus i dipòsits de materials que puguin alterar el paisatge

-

extracció d¡àrids i explotació de pedreres

-

constitució i modificació d’un règim de propietat horitzontal simple o complexa.

-

installació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de
gas, aigua, sanejament, ...) ja sigui en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aèries.
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-

construcció, modificació o supressió de guals a la via pública.

-

connexions a la xarxa de clavegueram.

-

installació de terrasses, quioscos i qualsevol altre ús o ocupació de la via pública.

-

Installació d’hivernacles o installacions similars

-

Installació de cases prefabricades i installacions similars siguin provisionals o permanents.

-

qualsevol altre ús que afecti les característiques naturals del terreny i/o la imatge del territori i del
paisatge.

Activitats:
-

installació, obertura i funcionament de tota mena d’activitats (comercials, industrials i de prestació
de serveis incloses les installacions de vivers i hivernacles en sòl rústec).

-

ampliació, transformació i modificació de les installacions o superfícies de tota mena d’activitats.

-

trasllat de maquinària, motors i altres aparella industrials o elements tècnics de les installacions.

-

activitats innòcues

-

canvi de titularitat de l’activitat.

-

canvi d’ús total o parcial de l’activitat.

-

per modificació de les condicions físiques del local

També restaran subjectes a llicència, autorització o permís municipal les activitats que així ho requereixin, en
aplicació de la Normativa vigent d’activitats, tant per a ser implantades com per a qualsevol canvi
substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades, en els termes previstos per la mateixa Llei i la
normativa de desenvolupament.
2. En general, estarà subjecte a l’obtenció de llicència municipal qualsevol altre acte assenyalat per aquest
Pla d’ordenació urbanística municipal, per les figures de planejament que el desenvolupin o complementin, i
per les ordenances reguladores corresponents.
3. La necessitat d’obtenir autoritzacions d’altres administracions públiques no deixa sense efecte l’exigència
d’obtenir la llicència municipal.
4. Les llicències tindran caràcter públic. Les llicències no impliquen l’autorització municipal per als actes
d’ocupació de la via pública o terrenys confrontats, ni per a altres usos o activitats relacionades amb l’obra
autoritzada, els quals requeriran les autoritzacions que en cada cas correspongui.
5. Quan els actes d’edificació i ús del sòl es projectin en terrenys de domini públic, s’exigirà també llicència,
sens perjudici de les autoritzacions o concessions que sigui pertinent atorgar per part dels ens titulars del
domini públic.

Article 38 -

Actes de l’Estat, Comunitat Autònoma o altres entitats de dret públic

1. En relació amb els actes assenyalats en l’article anterior, quan aquests siguin promoguts per òrgans de
l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o d’altres entitats de dret públic que administrin béns estatals o
autonòmics, estaran també subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal, amb les excepcions
previstes a la legislació sectorial.
La mateixa subjecció abasta els actes de les entitats locals que no tinguin competència per a l’atorgament
de llicència.
2.En cas d’urgència o interès excepcional, s’haurà de tenir en compte allò que preveu l’article 190.2 LU.

Article 39 -
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Innecessarietat de l’obtenció de llicència

-

Les obres d’urbanització que consten en els plans i projectes degudament aprovats

-

Les parcellacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcellació

-

Les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració en els
supòsits que la legislació de règim local o la legislació urbanística eximeixin de llicència prèvia.

-

Les obres i les actuacions que les ordenances municipals, en els termes establerts per la legislació de
regim local i en funció de l’entitat de les obres o les actuacions a realitzar, o la legislació urbanística,
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subjecten al règim de actuacions prèvia a l’ajuntament.

Article 40 -

Actes sotmesos a comunicació prèvia

Les actuacions següents, atesa la seva entitat tècnica, únicament han de ser comunicades a l’Ajuntament
abans d’iniciar-se la seva execució:
-

Les obres que no suposin canvis en les obertures, les parets o envans de distribució, els pilars i els
forjats, ni en l’estructura ni en la distribució interior de l’edifici, sempre que no necessitin direcció
tècnica d’obra ni modifiquin els usos existents.

-

La reparació no estructural d’humitats en coberts i terrats, sempre que sigui localitzada parcialment i
en cap cas no afecti la seva totalitat.

-

La installació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de les activitat
innòcues, tret que comportin la realització d’obres que requereixin projecte tècnic.

-

La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar
de la certificació del facultatiu director que acrediti la data de finiment de les obres i del fet que
aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

La comunicació té lloc d’acord amb el procediment establert en el Reglament d’obres, activitat i serveis dels
ens locals de Catalunya i, en el seu cas, d’acord amb les Ordenances reguladores dels procediments per a
l’atorgament de llicencies d’obres i activitats.

Article 41 -

Responsabilitats

1. Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podran ser
invocades pels titulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer en
l’exercici de les activitats corresponents.
2. En tot cas, el seu atorgament no implicarà per a l’Ajuntament cap responsabilitat pels danys o perjudicis
que es puguin produir amb motiu o ocasió de les activitats que es facin en virtut d’aquestes.

Article 42 -

Termini, pròrroga i caducitat de les llicencies

1. Totes les llicències han de preveure un termini per a l’inici de les obres i un per a la seva finalització:
a.

En les obres menors, si no s’indica el contrari, el termini per iniciar-les serà de 2 mesos i per acabar-les de
6 mesos.

b.

En les obres majors, si no s’indica el contrari, el termini per iniciar-les serà d’1 any i de 2 anys per acabarles.

2. Es podrà concedir prorroga, tant per l’inici de les obres, com per a la seva finalització, prèvia sollicitud del
titular de la mateixa, que en el seu cas serà concedida per la meitat del termini de que es tracti. A aquests
efectes el document de la llicència ha d’incorporar l’advertiment corresponent.
3. Un cop caducada la llicència, l’òrgan municipal competent ho ha de declarar i acordar l’arxivament de
les actuacions d’ofici o a instancia de tercer, amb audiència de la persona titular.
4. Si la llicencia urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar, ni prosseguir sense la sollicitud i
obtenció d’una nova llicència, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en que s’hagués
acordat la suspensió de l’atorgament.
5. S’estableix un règim transitori perquè les persones titulars de llicències d’obres atorgades abans de
l’entrada en vigor de la llei 1/2010 i que hagin quedat paralitzades per causa de la crisi econòmica, puguin
prorrogar-les o rehabilitar-les per executar les obres autoritzades. S’ha d’haver iniciat l’estructura de l’edifici i
les obres autoritzades han de ser conformades amb el planejament urbanístic. El termini màxim de pròrroga
és fins al 31 de desembre de 2014 o, altrament, aquell que pugui indicar la legislació urbanística.
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Article 43 -

Llicències d’edificació en sòl urbà

1. Per atorgar llicència d’edificació en el sòl urbà consolidat és necessari que la parcella, a més de complir
amb les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui consideració de solar, i per això haurà de reunir
els requisits establerts a l’article 29 LU.
Particularment, és indispensable que compti amb els elements d’urbanització següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vial que permeti l’accés rodat i la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.
Existència de voreres per al pas de vianants.
Pavimentació íntegra de calçades i voreres.
Xarxa de subministrament d’energia elèctrica i d’abastament d’aigua.
Enllumenat públic.
Xarxa de sanejament d’aigües residuals.
Accés a les infraestructures de telecomunicacions i cobertura de televisió.

Aquests elements han d’existir, com a mínim, en tot el vial corresponent a l’illa en la qual s’emplaci el terreny
fins a enllaçar amb un altre vial, de manera que els serveis estiguin degudament connectats.
Per tal que un terreny es consideri solar, a més de tenir assenyalades les alineacions i les rasants, no pot estar
inclòs en cap pla de millora urbana, polígon d’actuació o sector que estiguin pendents de desenvolupament
Tampoc es pot atorgar llicència d’edificació quan el terreny estigui afectat per una cessió de vialitat.
Això no obstant, es pot atorgar llicència, condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització,
quan concorrin les circumstàncies següents:
a.
b.

c.

d.

Que estigui aprovat el corresponent projecte d’urbanització o d’obres.
Que s'asseguri l'execució simultània de la urbanització mitjançant la constitució d’un dipòsit de
caució en metàllic, o en fons públics dipositats a la Tresoreria municipal, aval bancari, hipoteca o
qualsevol garantia admesa en dret.
La garantia no ha de ser de quantia inferior a l'import calculat de les obres d'urbanització pendents
imputables al sollicitant i, amb aquesta finalitat, en el procediment d'atorgament de la llicència els
tècnics municipals han d’informar sobre aquests extrems.
Mentre no es constitueixi la garantia, no es pot atorgar la llicència. En qualsevol cas, i d'acord amb la
legislació vigent (art. 237 RLU), no es permet l'ocupació dels edificis fins que no estigui completament
acabada l'obra urbanitzadora i s’hagi atorgat la preceptiva llicencia de primera ocupació.

3. El propietari que, amb l’objecte de dotar els seus terrenys dels serveis mínims, urbanitzi una o més vies
públiques on tinguin façana altres propietats, podrà sollicitar a l’Ajuntament que no atorgui llicències
d’obres a les esmentades propietats, mentre no acredita haver-li abonat la part proporcional d’aquestes
despeses.
En el supòsit anterior, les despeses d’urbanització es distribuiran entre els propietaris afectats, en proporció a
l’edificabilitat que correspongui a cadascuna de les finques que encara no estiguin edificades.
Perquè es pugui formular la sollicitud a què es refereix aquest apartat, serà necessari que el propietari
interessat, abans d’executar l’obra d’urbanització, presenti projecte de l’obra a realitzar, acompanyat d’una
memòria on es detallin totes les finques que resultin afectades per les obres, noms, cognoms i adreça de llurs
propietaris, edificabilitat màxima de cada una i proposta de repartiment de les despeses de la urbanització.
L’Ajuntament, amb audiència prèvia dels propietaris afectats durant el termini de 15 dies, aprovarà el
repartiment, si fos el cas.
4.La sollicitud de llicència municipal per a l’enderroc, excavació i construcció d’obra nova s’ha
d’acompanyar d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus que es generin.

Article 44 -

Llicències en sòl no urbanitzable

1. Qualsevol activitat, installació o edificació en sòl no urbanitzable s’haurà de subjectar a les condicions i
procediments establerts en la LU, en el Reglament de la Llei d’urbanisme i en aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal per a cada cas. Tot això sens perjudici de les autoritzacions de les altres administracions
competents per raó de la matèria que es tracti.
2. Per a l’obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més del compliment de les determinacions fixades
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per la legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de les matèries, i les específiques determinades
per a cada cas en aquestes Normes, es tindran en compte, amb caràcter general, els requisits i procediments
establerts als articles 47 a 50 LU, els que siguin aplicables del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Article 45 -

Llicències en els sòls qualificats de sistemes urbanístics

1. Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o execució que es
requereixen per al desenvolupament i la implantació dels sistemes urbanístics, les construccions, les
installacions, les edificacions i altres activitats que puguin situar-se d’acord amb aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal en els sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes,
estaran subjectes, en qualsevol cas, i sens perjudici d’altres autoritzacions i/o procediments que es
requereixin, a l’obtenció de la corresponent llicència municipal.
2. L’administració municipal sollicitarà dels òrgans competents, prèviament a l’atorgament de la llicència, el
preceptiu informe. Els informes desfavorables per raons de competència específica, determinaran la
denegació de la llicència municipal.
3. L’exigència de llicència urbanística s’estableix sens perjudici de les autoritzacions o concessions que sigui
pertinent atorgar per part de l’ens titular del domini públic. La manca d’autorització o concessió, o la
denegació, impedeix d’obtenir la llicència i a l’òrgan competent d’atorgar-la.
4. Les installacions, obres o usos pels quals es solliciti llicència hauran d’adaptar-se a més de als plans
d’ordenació i/o usos, a aquelles prescripcions de caràcter constructiu i estètic que fixi l’Ajuntament.
5. En el procediment de sollicitud de la llicència municipal s’hauran d’incorporar els informes i estudis
d’impacte ambiental necessaris per conèixer la influència de l’activitat sobre el medi, avaluar-ne els seus
efectes i, si escau, establir les mesures correctores necessàries per palliar els possibles efectes negatius.
6. La llicència es condicionarà a l’adopció de les mesures que assegurin la qualitat ambiental de l’entorn
respecte als efectes nocius o deterioradors del medi ambient. També es condicionarà la llicència, quan sigui
el cas, a l’adopció de mesures que evitin els abocaments directes d’aigües residuals als cursos d’aigua. En
aquests casos caldrà acreditar i justificar documentalment el tipus i característiques tècniques d’aquestes
mesures.

Article 46 -

Autorització d’usos i obres provisionals

S’estarà al contingut dels articles 53 i 54 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificacions de la LU i 61 i 62 del RLU.
Les esmentades condicions es formalitzaran en document públic inscrit en el Registre de la Propietat,
prèviament al seu inici, i les despeses que origini aquest tràmit seran a càrrec de l’autoritzat.

Article 47 -

Llicència d’obres de nova construcció

1. La sollicitud de llicència d’obres de nova planta, ampliació o reforma d’edificis existents s’acompanyarà
amb el projecte tècnic redactat per un facultatiu competent i visat pel corresponent Collegi professional, en
aquells casos que disposa el DL 1000/2010.
2. El projecte al que fa referència l’apartat anterior, contindrà les dades necessàries per poder comprovar
que les obres sollicitades s’ajusten a la reglamentació vigent sobre l’ús i l’edificació del sòl. Com a mínim, el
projecte estarà integrat pels documents següents:
a.
b.

c.

d.

Memòria en la que es descrigui i s’indiquin les dades que no puguin presentar-se numèricament i
gràficament en els plànols.
Plànol d’emplaçament a escala 1/500 en el que s’expressi clarament la situació de la finca en relació
a les vies publiques o particulars, les masses d’arbrat i les edificacions contigües i veïnes.
En aquest plànol s’anotaran les distancies de les obres a l’eix de la via publica i l’amplària d’aquesta.
Plànol topogràfic a escala 1/500, en el cas que la irregularitat del terreny ho requereixi, amb les
corbes de nivell amb equidistància d’un metre, els marges de pedra seca o les preexistències i les
masses arbrades. En aquest plànol s’anotaran les distancies de les obres a l’eix de la via publica i
l’amplària d’aquesta.
Plànols de plantes i façana amb les sessions necessàries per a la seva complerta entesa. Aquests
plànols es dibuixaran a escala 1/50 o 1/100 segons la menor o major capacitat de l’edifici, estaran
acotats i en ells s’anotarà i detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica, si possible, tot el
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que sigui necessari per a facilitar la comprovació del projecte en relació amb el compliment de les
ordenances que li siguin aplicables i, en especial, en referència a les façanes i a totes les parts de
l’obra visible des de la via publica, amb amplia descripció de tot el què es refereix a materials i
acabats. Es diferenciarà l’estat actual de l’obra nova.
e. Fotografia actual de la finca.
f. Separata que justifiqui el compliment dels paràmetres d’ecoeficiència de l’edifici amb referència a
l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i les residus(Art. 2 del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis)
g. Separata que justifiqui el compliment del Documents Bàsics que siguin d’aplicació, del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE),(R.D. 314/2006, de 17 de març).
h. Estudi o Projecte de Seguretat i Salut, visat
i.
Projecte tècnic de l’activitat ambiental de la planta o local d’aparcament, de superfície superior o
igual a 100m2, visat.
j.
Projecte de Telecomunicacions, signat per enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions (RD.
401/2003, de 4 d’abril – BOE 14/05/2003), sempre que es tracti d’edificis de 2 o més habitatges o
locals.
k. Document d’Estadística d’Edificació i Habitatge
l.
Fulls d’assumeix de l’arquitecte i de l’aparellador visats
m. Full de designació de Coordinador de Seguretat i Salut
n. Document d’acreditació del contractista (còpia de la tarja d’identificació Fiscal de l’Agència
Tributària o l’últim TC2.
o. Full d’avaluació dels residus.
p. Contracte d’acceptació d’enderrocs i Residus de la construcció subscrit amb gestora autoritzada (D.
161/01, de 12 de juny)
q. Certificat tècnic que acrediti la no afectació de les línies elèctriques
r. Indicació dels canals d’accés i de les connexions, de caràcter obligatori, com les potencies i cabals
necessaris en cadascun d’aquests serveis.
s. Adscripció i reconeixement, si s’escau, de les galeries subterrànies, mines d’aigua, pous o elements
del subsòl existents, encara que estiguin abandonats.
t. Justificació especifica de que el projecte acompleix les següents prescripcions:
Normes sobre prevenció d’incendis.
Reserva d’espais d’aparcaments, si s’escau.
Document DIT /de idoneitat tècnica) expedit pels corresponents Collegis Professionals.
3. Quan les obres projectades, siguin d’ampliació o reforma, afectin l’estructura de l’edifici, a més dels
documents assenyalats en aquest article, s’haurà d’aportar una documentació sobre càrregues existents,
abans i després de l’execució de les obres i dels apuntalaments que s’hagin de fer en l’execució de les
mateixes, i s’haurà d’indicar el nom i cognoms dels ocupants, que hauran de ser informats. L’expedient de
sollicitud de llicència haurà d’anar acompanyat de l’acceptació de les obres per part dels propietaris de la
finca. Si no hi ha l’acceptació de les obres, l’Ajuntament decidirà si s’han d’autoritzar o no.

Article 48 -

Llicència de modificació d’ús

1. Amb la sollicitud de llicència per a la modificació objectiva d’ús de l’edifici, sempre que aquest no
requereixi la realització d’obres d’ampliació o reforma, s’hauran d’adjuntar els documents següents:
a.

b.
c.
d.

e.

Memòria justificativa, detallada del nou ús, tot indicant si està admesa per la normativa vigent. Quan
l’ús pretès comporti l’exercici d’activitats industrials caldrà, a més, consignar la categoria i la situació
de les ensementades activitats.
Plànol d’emplaçament a escala 1/500 que reflecteixi clarament la situació de la finca en relació a les
vies publiques o particulars existents.
Plànol de plantes i façana amb les seccions necessàries per a la seva complerta comprensió.
Indicació dels canals d’accés als serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de
distribució existents i expressió de les potències i cabals establerts, en el cas que aquests siguin
substancialment modificats.
Certificació expedita pel facultatiu competent acreditativa que l’edifici és apte per al nou ús,
d’acord amb la normativa, i fent especial referència al compliment de les condicions d’estabilitat i
aïllament tèrmic i acústic, així com a les normes sobre prevenció d’incendis previstes per a l’ús pretès.

2. Quan la sollicitud de llicència per modificar objectivament l’ús d’un edifici comporti obres d’ampliació o
reforma caldrà, a més, complir les prescripcions que en cada cas corresponguin.
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Article 49 -

Llicència constitució i modificació del règim horitzontal simple o complexa

1. Per a l’obtenció de la llicència de constitució i modificació d’un règim de propietat horitzontal, caldrà
presentar la següent documentació:
a.

b.
c.
d.

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatge, establiments o elements proposats a
les determinacions del planejament aplicable i , en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits
mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
Els plànols necessari, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges,
establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació
La proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.

Article 50 -

Llicència d’enderrocament

1.

Les sollicituds de llicència per a demolicions i enderrocaments es presentaran subscrites per part de
l’interessat o per la persona que el representi.

2.

Amb la sollicitud de la llicència es presentaran els documents següents:
a. Plànol d’emplaçament a escala 1/500.
b. Plànols de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar l’índole de l’enderrocament o
demolició a efectuar.
c. Memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació del programa i
coordinació d’aquest, així com de les precaucions a prendre en relació a la pròpia obra, a la via
publica i a les construccions veïnes, juntament amb un estudi de seguretat, o estudi basic, segons
sigui el cas.
d. Document acreditatiu que el peticionari assumeix l’obligació d’executar les obres mitjançant una
empresa constructora competent i que, a més de la direcció facultativa, al front de les
esmentades obres hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de cuidar la
correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i seguint les ordres de la
direcció facultativa.
e. Document d’Estadística d’Edificació i Habitatge
f. Full de designació de la Coordinació de Seguretat i Salut
g. Fotografies actuals de l’edifici a enderrocar.
h. Full d’avaluació dels residus.
i. Contracte d’acceptació d’enderrocs i Residus de la construcció subscrit amb gestora
autoritzada (D. 161/01, de 12 de juny)
j. Certificat de no afectació de línies elèctriques.
k. Document d’acreditació del contractista (còpia de la tarja d’identificació Fiscal de l’Agència
Tributària o l’últim TC2.

Article 51 -

Llicència de moviment de terres

1.

Les sollicituds de llicència per a moviments de terres es presentaran subscrites per part de l’interessat o
per la persona que el representi.

2.

Amb la sollicitud de la llicència es presentaran els documents següents:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Plànol d’emplaçament a escala 1/500.
Memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació del programa i
coordinació de l’obra, així com de les precaucions a prendre en relació al paisatge i l’estabilitat dels
talussos.
Document acreditatiu que el peticionari assumeix l’obligació d’executar les obres mitjançant una
empresa constructora competent, amb la supervisió de la direcció facultativa.
Comunicació de l’acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat pel
corresponent Collegi oficial.
Fotografies actuals.
Contracta de recepció de residus (tant inerts com contaminants) de la/s gestora/es autoritzades per la
Generalitat de Catalunya.
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g.

Certificat de no afectació de línies elèctriques.

Article 52 -

Parcellació urbanística i Llicències de parcellació

1. S’entén per parcellació urbanística:
a.

Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de
sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials
existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació
de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o installacions per a
destinar-les a usos urbans.

b.

S’entén per edificacions o installacions destinades a usos urbans, als efectes d’aquest article, les
adequades per a altres usos que els estrictament agraris, forestals, ramaders i els relacionats amb
l’explotació dels recursos naturals.

c.

Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades a la lletra a antecedent, en què,
sense divisió o segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada,
amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.

d.

La constitució d’associacions o societats en les quals la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi
participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva a què es refereix la lletra b.

2. Respecte a les parts concretes a què fa referència l’apartat precedent (lletres b i c), han de concórrer les
condicions de mida i descripció que exigeixin racionalment la modificació de l’ús rústic de la matriu d’on
procedeixin.
3. Es considera illegal tota parcellació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o
usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable.
4. S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió simultània o segregació successiva de
terrenys en un o més lots. Sense aquesta fiscalització prèvia es presumirà que hi ha hagut parcellació
urbanística.
5. Tota parcellació urbanística ha de ser objecte de llicència prèvia, amb les excepcions que aquest article
regula. Tota parcellació urbanística ha de complir el que disposen els articles 183 a 188 de la LU de la llei
3/2012 de modificacions de dita LU i 241 a 250 del RDLU.
6. Estan subjectes a llicència prèvia de parcellació totes les operacions que preveu l’apartat primer d’aquest
article
7. La declaració d’innecessarietat de la llicència de parcellació urbanística és l’acord que adopta l’òrgan
municipal competent per a l’atorgament de llicències urbanístiques, en aquells supòsits previstos a l’article.
243 del RDLU, en què no es produeix parcellació urbanística tal com allí es prescriu.
8. Cal l’atorgament de llicència de parcellació quan es pretengui la nova divisió o segregació de finques
resultants d’una reparcellació, excepció feta que la descripció de la finca resultant prevegi la possibilitat de
la divisió o segregació pretesa, en el qual supòsit s’hi haurà prou amb la declaració d’innecessarietat.
9. No cal llicència de parcellació ni declaració d’innecessarietat si la segregació o divisió es produeix:
a.

Per causa d’expropiació forçosa, d’acord amb la legislació aplicable.

b.

En un projecte de reparcellació, voluntària o no, definitivament aprovat, per la distribució equitativa
dels beneficis i càrregues entre les persones propietàries afectades, en execució del planejament
urbanístic. El projecte de reparcellació empara també la segregació de finques incloses parcialment
en el seu àmbit, fins i tot quan la finca matriu situada fora del perímetre del polígon no complís amb
la dimensió mínima exigida.

c.

Amb l’objecte de procedir a la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària en el cas previst a l’article
40.3.a) i 124.1 del RDLU.

10. Són aplicables les determinacions de la Secció Quarta del Capítol I del títol Setè del RDLU pel que fa a la
llicència de parcellació, documents i atorgament, sollicitud d’innecessarietat de la llicència de parcellació
urbanística, requisits per a atorgar escriptures i per inscriure-les al Registre de la propietat, i les conseqüències
de la manca d’acreditació documental davant del citat Registre de l’atorgament de les llicències de
parcellació o de la seva innecessarietat.
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Article 53 -

Llicència d’obres d’urbanització

1.

Resten subjectes a llicència d’obres d’urbanització aquelles obres puntuals d’urbanització que no siguin
incloses en un projecte d’urbanització.

2.

Amb la sollicitud de llicència d’obres d’urbanització, quan sigui preceptiva, s’acompanyaran els
documents següents:
a.
b.
c.
d.

3.

Els conceptes als quals s’haurà de referir el projecte tècnic són els següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.

Moviments de terres
Obres de fabrica
Pavimentació
Abastament i distribució d’aigua potable i de reg
Evacuació d’aigües i sanejament
Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat, telèfons i telecomunicacions
Xarxa de distribució de gas
Plantacions d’arbrat i jardineria

El projecte tècnic haurà d’estar integrat, com a mínim, pels documents següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

Plànol de situació a escala no inferior a 1/2000 en el qual es determini la localització de la finca o
finques a què es refereix la llicència.
Projecte tècnic.
Còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver efectuat la senyalització d’alineacions i rasants sobre el
terreny.
Acreditació del compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs,
volum de runes i transport a un abocador autoritzat.

Memòria descriptiva de les característiques de l’obra o servei, amb detall dels càlculs justificatius de
les dimensions i dels materials que es projectin, la seva disposició i condicions.
Plànol de situació de les obres i installacions, en relació amb el conjunt urbà i amb el POUM.
Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb una equidistància d’un metre, en el qual s’indiqui
l’edificació i l’arbrat existents.
Plànol de perfils dels terrenys.
Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats.
Pressupostos separats de les obres i de les installacions, amb resum general.
Plec de condicions econòmic-facultatives que regiran en l’execució de les obres i installacions, amb
l’indicació de l’ordre d’execució, dels terminis de les diferents etapes i del termini total.

Si l’acte d’atorgament de la llicència introduís alguna modificació substancial en el projecte, l’interessat
ha de presentar un nou projecte refós, el duplicat del qual ha de ser retornat, degudament conformat,
amb la llicència. Les modificacions no substancials del projecte s’introdueixen mitjançant esmena dels
plànols originals, subscrites pel promotor i pel seu tècnic.

Article 54 -

Llicència d’obres menors

1.

Les sollicituds de llicència d’obres menors aniran acompanyades d’un document en el qual es
descriguin, per escrit i/o gràficament, les obres amb indicació de la seva extensió i situació.

2.

A més, es podrà demanar, quan així s’indiqui respectivament amb les lletres (P) i (D), el següent:
a.
b.

3.

Plànols signats per facultatiu competent i visats pel Collegi professional respectiu (P).
Direcció facultativa justificativa mitjançant full d’assumpció de direcció visada pel corresponent
Collegi professional (D).

Tindran consideració d’obres menors les següents:
a.

Les obres següents realitzades en la via publica en relació amb l’edificació confrontada:
Construcció o reparació de vorades en les voravies, així com la seva supressió.
Ocupació provisional de la via publica per la construcció no emprada de llicència d’obres
majors.
Collocació de rètols o anuncis, sempre que siguin interiors o sota la llinda d’una obertura.
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b.

c.

d.

Les obres auxiliars de la construcció anunciades tot seguit:
Establiment de barreres o tanques de precaució d’obres (D).
Recalçar edificis per construir-ne d’altres que disposin de llicència (P i D).
Apuntalament de façanes.
Collocació de grues-torre, ascensors, sínies o d’altres aparells elevadors per a la construcció
(P i D).
Realització de treballs d’anivellament que no alterin en més d’un metre les cotes naturals del
terreny, en algun punt i no tinguin relleu o transcendència a efectes de mesura de les
alçades reguladores de l’edifici (P i D).
Construcció o installació de casetes provisionals d’obra.
Les petites obres de reparació o modificació d’edificis següents:
Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva
estructura i millorin les condicions d’higiene i estètica (D).
Reparació de cobertes i terrats.
Pintura, estucat i reparació de façanes d’edificis no catalogats.
Construcció, reparació o substitució de canonades d’installacions, desguàs i claveguerons.
Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D).
Formació de cambra de bany en locals comercials i magatzems (P i D).
Construcció i modificació d’aparadors.
Reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de façanes (D).
Les obres en solars que a continuació es relacionen:
Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una planta i de menys de 50m2 de
superfície total (D).
Treballs d’anivellament a l’entorn d’un edifici construït, sempre que no s’hi produeixi
variacions de més de 1,50m sobre el nivell natural del terreny i menys de 2,20m per sota
d’aquest.
Formació de jardins quan no es tracti de jardins privats complementaris a l’edificació de la
parcella els quals estan exceptuats de llicència.
Construcció de dipòsits i piscines de superfície màxima d’aigua de 50m2 (D)

4. Quan el projecte es refereixi a obra menor amb intervenció estructural, caldrà aportar com a mínim la
següent informació:
a.

Memòria en la que es descrigui i s’indiquin les dades que no puguin presentar-se numèricament i
gràficament en els plànols.
b. Plànol d’emplaçament a escala 1/500 en el que s’expressi clarament la situació de la finca en relació
a les vies publiques o particulars, les masses d’arbrat i les edificacions contigües i veïnes.
c. Plànols de plantes i façana amb les sessions necessàries per a la seva complerta entesa. Aquests
plànols es dibuixaran a escala 1/50 o 1/100 segons la menor o major capacitat de l’edifici, estaran
acotats i en ells s’anotarà i detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica, si possible, tot el
que sigui necessari per a facilitar la comprovació del projecte en relació amb el compliment de les
ordenances que li siguin aplicables.
d. Fotografia actual de la finca.
e. Separata que justifiqui el compliment del Documents Bàsics que siguin d’aplicació, del Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE),(R.D. 314/2006, de 17 de març).
f. Estudi o Projecte de Seguretat i Salut, visat
g. Projecte tècnic de l’activitat ambiental o de l’ampliació, si és el cas d’ampliació de la superfície
edificada.
h. Document d’Estadística d’Edificació i Habitatge, en el cas d’ampliació de la superfície edificada.
i.
Fulls d’assumeix del tècnic director de l’obra
j.
Full de designació de Coordinador de Seguretat i Salut
k. Document d’acreditació del contractista (còpia de la tarja d’identificació Fiscal de l’Agència
Tributària o l’últim TC2.
l.
Full d’avaluació dels residus.
m. Contracte d’acceptació d’enderrocs i Residus de la construcció subscrit amb gestora autoritzada (D.
161/01, de 12 de juny)
n. Certificat tècnic que acrediti la no afectació de les línies elèctriques
5. Quan el projecte es refereixi a obres per a la construcció de dipòsits i piscines de superfície màxima
d’aigua de 50m2, caldrà presentar com a mínim la següent informació:
a.
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b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Plànol amb la situació de la parcella mínima 1/1000, emplaçament acotat de l’obra en la parcella
a escala mínima 1/100, plànols d’obra i installacions en planta i seccions acotades, amb indicació
dels diferents perfils naturals del terrenys a escala mínima 1/50.
Fitxa d’avaluació dels residus d’obra, excavacions i materials de rebuig d’edificació
Document de designació del tècnic encarregat de la direcció de l’obra, visat pel Collegi
professional corresponent.
Tarja d’Identificació Fiscal del Contractista o l’últim TC2
Contracte d’acceptació de residus, terres i runes, subscrit amb una gestora autoritzada per la
Generalitat
Certificació del tècnic director de les obres que acrediti la no afectació de la finca o parcella per
cap línia d’alta o baixa tensió de les xarxes elèctriques de les companyies de serveis.
Les piscines de superfície superior a 50m2 es consideren Obra Major.

Article 55 -

Règim de comunicació d’una activitat innòcua

1. Per a l’obtenció del Règim de comunicació d’una activitat innòcua, caldrà presentar la següent
documentació:
a.
b.

c.

2 exemplars del projecte tècnic signats per un tècnic competent.
Certificat tècnic visat que acrediti que el Tècnic autor de la documentació controlarà que la
installació elèctrica s’ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 8427/2002, de 2
d’agost), amb un quadre de comandament i control independent d’altres locals o de qualsevol
habitatge, si el local hi estigués vinculat
Certificació expedida pel facultatiu competent, acreditativa que l’edifici o local és apte per al nou
ús, conforme a la normativa aplicable en funció d’aquest i amb especial referència al compliment
de les condicions d’estabilitat i aïllaments tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció
d’incendis precises per a l’ús pretès.

Article 56 -

Llicències de primera ocupació

1. Per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació, caldrà presentar la següent documentació:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fotocòpia de la llicència d’obres atorgada
Certificat final d’obra signat i visat pels tècnics director de l’obra, conforme les obres han estat
realitzades d’acord amb el projecte aprovat
Fotocòpia de l’Acta de comprovació de l’aparcament, en el cas de més de 4 places
Certificat administratiu de telecomunicacions, emès per la secretaria de Telecomunicacions i Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya (edificis plurifamiliars)
En el cas que s’hagin produït modificacions en el transcurs de l’obra s’haurà de presentar plànols
definitius que recullin les modificacions realitzades
Dues fotografies de l’edifici i els seu entorn i una dels vials adjacents, de dimensions 10x15cm
Model 902 de Declaració d’alteració de béns de naturalesa urbana del Cadastre Immobiliari
Certificat de la Gestora de residus que hagi recepcionat els materials de rebuig de l’obra.

Article 57 -

Certificats d’aprofitament urbanístic

1.

Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans previstes per la normativa vigent, les
persones interessades poden demanar l’emissió de certificats d’aprofitament urbanístic d’una o d’unes
finques concretes a l’ajuntament competent, que s’hauran d’expedir i notificar en el termini d’un mes
comptat des de la presentació de la sollicitud en el registre general de l’Ajuntament, expedició que
s’haurà d’efectuar amb els requisits i tindrà els efectes previstos a l’article 20 del RDLU.

2.

Si la finca objecte de la consulta és edificable, el certificat tindrà una vigència de sis mesos a comptar
des de la notificació a l’interessat i serà preceptiu d’atorgar llicència respecte d’un projecte ajustat a les
normes vigents en el moment de la corresponent sollicitud de certificat, d’acord amb el contingut
d’aquest, quan la llicència es demani, dins de l’esmentat termini de vigència, en la forma establerta per
la legislació de règim local i sense defectes inesmenables. Tot això sense perjudici de les prescripcions de
la legislació sectorial.

2.

La sollicitud de la llicència, en aquest supòsit, no es veurà afectada per la suspensió de llicències
regulada per l’article 73 de la LU.

3.

No obstant el lliurament del certificat, cap llicència podrà ser atorgada en contra de les determinacions
del planejament aplicable, sens perjudici de les responsabilitats administratives que puguin derivar-se’n.
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Article 58 -

Repercussió de les despeses en les llicències

1.

El propietari que, amb l’objectiu de dotar els seus terrenys dels serveis mínims que s’assenyalen en l’article
anterior, urbanitzés una o més vies públiques on tinguin façana altres propietats, podrà sollicitar a
l’Ajuntament que no concedeixi llicència a aquestes propietats, fins que no acreditin haver-li abonat la
part proporcional de les despeses d’urbanització, per tal d’evitar d’aquesta manera un enriquiment injust
disconforme amb els deures que l’article 42.2 del TRLU imposa als propietaris de sòl urbà.

2.

En el supòsit anterior, les despeses d’urbanització es distribuiran entre els propietaris beneficiats, en
proporció a la superfície edificable que correspongui a cada finca, en aplicació d’aquestes normes.

3.

Perquè es pugui formular la sollicitud a la qual es refereix l’apartat 1 d’aquest article, serà necessari que
el propietari interessat, abans d’executar l’obra d’urbanització, presenti a l’Ajuntament el projecte
corresponent acompanyat d’una memòria on es relacionin: totes les finques que puguin resultar
beneficiades per aquestes obres, noms i adreces de llurs propietaris, edificabilitats i proposta de
repartiment de les despeses.

SECCIÓ 2 - RÈGIM JURÍDIC PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS EN
EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D’ORDENACIÓ, VOLUM DISCONFORME O INCLOSOS DINS
D’UN POLÍGON D’ACTUACIÓ O SECTOR DE PLANEJAMENT DERIVAT.
Article 59 -

Edificis i installacions en situació de fora d’ordenació

Queden en situació de fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades a l’article següent, les
construccions, les installacions i els usos que com a conseqüència de l’aprovació d’aquest POUM quedin
subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, cessament o enderrocament.
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 que estableix l’article 183 d’aquestes Normes.
Les construccions i les installacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració regulades pel
capítol II del títol setè de la LU, i que no s’ajustin al planejament, resten en situació de fora d’ordenació o bé
de disconformitat segons els correspongui en aplicació d’aquest article i del 183 d’aquestes Normes.
En tots els casos queden fora d’ordenació les edificacions implantades illegalment en sòl no urbanitzable.

Article 60 - Règim jurídic aplicable als edificis i installacions en situació de fora
d’ordenació
La situació de fora d’ordenació de construccions i installacions comportarà el següent règim jurídic, d’acord
amb el que estableix l’article 108 de la LU i de la llei 3/2012 de modificacions de dita LU i l’article 119 del RDLU.
1. Obres prohibides i obres autoritzables.
a) Obres prohibides:
- Obres de consolidació
- Obres d’augment de volum
- Obres de modernització
b) Obres de reparació autoritzables: (Article 108.1 LU)
- Reparacions que exigeixin la salubritat, la seguretat de les persones o la bona conservació de les
construccions i installacions.
- També es podran autoritzar obres de manteniment per garantir la seguretat de l’edifici.
Les obres que s’autoritzin no comportaran en cap cas augment del valor d’expropiació, ni es tindran en
compte en els expedients de reparcellació en qualsevol de les seves modalitats.
En la sollicitud de llicència s’hi haurà d’incloure documentació gràfica acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres projectades. L’autorització municipal d’aquestes obres ha de condicionar
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la seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l’augment de valor d’expropiació derivat de llur execució,
i a l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la Propietat, en els termes regulats a l’article 76 del Reial
decret 1093/1997, de 4 de juliol.
2. Usos i activitats autoritzables.
a) En les construccions que estan fora d’ordenació es poden mantenir els usos preexistents d’acord amb el
que estableix l’apartat que segueix, i es pot autoritzar la implantació d’usos d’oficina i activitats comercials, a
més dels usos que s’admeten com a provisionals que preveu l’article 61.1 del RDLU en les condicions
regulades a l’apartat 2n. del referit article reglamentari.
b) L’autorització per a la installació d’un ús o activitat provisional en un edifici o installació fora d’ordenació
no serà en cap cas compensat en els expedients expropiatoris o de reparcellació en qualsevol de les seves
modalitats.
c) Els usos preexistents a un nou planejament urbanístic que no siguin conformes amb el règim d’usos que
aquest estableix, es consideren en situació de fora d’ordenació quan el nou planejament els declari
incompatibles i els subjecte a cessament de forma expressa.
d) Els usos en situació de fora d’ordenació no poden ser objecte de canvis de titularitat ni de renovació de les
llicències d’ús o altres autoritzacions sotmeses a termini; se n’ha d’acordar, en aquests supòsits, el cessament
immediat. Quan l’autorització d’aquests usos no està sotmesa a termini, es pot procedir a la revocació de les
autoritzacions corresponents, sens perjudici de les indemnitzacions que corresponguin d’acord amb la
legislació aplicable.

Article 61 -

Edificis i installacions en situació de volum o ús disconforme

1. Estaran en situació de volum o ús disconforme les construccions i installacions existents amb anterioritat a la
data d’entrada en vigor d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal o del planejament que el
desenvolupi que tinguin un volum d’edificació disconforme amb la reglamentació de les condicions bàsiques
del nou planejament, però que no quedin fora d’ordenació.
2. Als efectes del que estableix el punt anterior i quan el POUM no les indica expressament s’entenen per
condicions bàsiques del nou planejament les determinacions sobre alçada, fondària, volum, ocupació
màxima permesa de les parcelles, situació de les edificacions, nombre d’habitatges i coeficient
d’edificabilitat neta de la zona aplicada a la parcella.
3. La situació de l’edificació no es considerarà condició bàsica en les edificacions aïllades, sempre que
l’edificació existent mantingui com a mínim la meitat de la distància mínima a límits que fixa la zona.

Article 62 - Règim jurídic aplicable als edificis i installacions en situació de volum o ús
disconforme
1. Les construccions i installacions amb volum disconforme respecte dels nous paràmetres imperatius, tindran
el règim jurídic següent:
a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, sempre que el planejament no les limiti
d’acord amb el que estableix l’article 119 del RDLU, i la lletra c) d’aquest mateix apartat.
b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el nou planejament.
c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de disconformitat amb els paràmetres
d’ocupació i profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les
condicions bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests supòsits, les obres de rehabilitació
autoritzables.
També poden subjectar l’autorització de les obres de gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la
totalitat o algunes de les determinacions del planejament. A aquests efectes s’entén per gran rehabilitació:
-El conjunt d’obres que constitueixin una actuació global en tot l’edifici i que comportin, a més, alguna de les
actuacions següents: increment de volum o sostre edificable, increment de nombre de departaments o
unitats funcionals anteriorment existents, redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edifici.
-La substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural.
-L’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació que tinguin un cost igual o
superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix
sostre que l’edificació existent.
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d) Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 179.2.r) de la LU, sempre d’acord amb les
determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o nombre màxim d’habitatges o establiments.
e) Podran mantenir-se els usos preexistents i poden ser objecte de canvis de titularitat si no esdevenen
incompatibles amb el nou planejament i sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat,
d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona aquest POUM i, si escau, les ordenances reguladores
corresponents.

Article 63 - Edificis i installacions incloses dins de sectors de planejament urbanístic
derivat o polígons d’actuació urbanística
Els edificis o les installacions anteriors a l’entrada en vigor del POUM que estiguin dintre d’una àrea de
planejament o d’execució definida pel Pla o pel planejament que el desenvolupi estan subjectes a les
situacions generals següents:
1.

Edificis i installacions incloses dins d’una àrea o sector de planejament.
a. Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi (pla especial urbanístic o pla de millora
urbana en sòl urbà o pla parcial en sòl urbanitzable), en aquestes àrees no es podrà atorgar cap
llicència d’obra o d’habilitació ambiental ni d’altres autoritzacions connexes establertes per la
legislació sectorial, llevat dels supòsits de l’article 53 del TRLU i de la llei 3/2012, atès que encara
no està definida l’ordenació urbanística de l’àrea i, per tant, no s’ha determinat la localització
dels sistemes a cedir o a expropiar, ni les condicions bàsiques de l’edificació.
b. L’aprovació inicial dels instruments de planejament derivat, comportarà l’adopció de l’acord de
suspensió de llicències dins els corresponents àmbits, que haurà de ser publicat en el
corresponent Butlletí Oficial de la província.
c. Un cop sigui executiu el planejament derivat i prèviament a l’execució del Pla, aquests edificis se
subjectaran a les normes sobre edificis en situació de fora d’ordenació o volum disconforme que
s’han establert en els articles anteriors i en el TRLU, excepte que el planejament derivat, aprovat
definitivament, estableixi un règim transitori específic per als edificis en qüestió..

2.

Edificis i installacions dins d’un polígon d’actuació urbanística.
a. Fins a la redacció de l’instrument d’execució (projecte de reparcellació o expropiació),
s’aplicaran les normes sobre edificis en situació de fora d’ordenació que s’han establert en els
articles anteriors. Dins l'àmbit d'un polígon d'actuació urbanística, també tindran la consideració
de volum disconforme i de fora d'ordenació els edificis que contradiguin el planejament, en els
quals només es podran atorgar llicències provisionals, i tampoc es podran donar llicències
d'edificació de nova planta, en aquests àmbits, si no es tramiten prèviament els instruments de
gestió corresponents.
d. L’aprovació inicial dels instruments de gestió comportarà l’adopció de l’acord de suspensió de
llicències dins els corresponents àmbits, que haurà de ser publicat en el corresponent Butlletí
Oficial de la província.
b. Un cop sigui executiu l’instrument de gestió, caldrà tenir present el propi instrument d’execució

38

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

SECCIÓ 3 - ORDRES D’EXECUCIÓ I SUPÒSITS DE RUÏNA
Article 64 -

Ordres d’execució

L’Ajuntament d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, pot ordenar a les persones propietàries
l’execució de les obres necessàries per donar compliment als deures legals d’ús, conservació i rehabilitació
tal com es determina a la LU i a l’article 29 del RDLU, per al seu manteniment en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, incloent-hi el deure de conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d’habitabilitat dels habitatges.
El procediment i contingut de les ordres d’execució serà l’establert a l’article 253 del RDLU.
En cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució a què s’ha fet referència l’administració podrà
adoptar qualsevol de les mesures previstes als apartats 4 i 5 de l’article 189 LU i article 254 del RDLU.

Article 65 -

Declaració d’estat ruïnós

Si una construcció o part d’una construcció està en estat ruïnós d’acord amb els supòsits previstos a l’article
190.2 LU i 255 a 263 del RDLU, l’Ajuntament, d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, seguint la
tramitació legal i reglamentària establerta, ho ha de declarar, amb audiència prèvia dels propietaris i
residents, llevat que una situació de perill imminent ho impedeixi. En aquest cas s’estarà al que preveu el
mateix article 190 LU en el seu apartat 5.

aprovació inicial
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TÍTOL 3 - PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS

CAPÍTOL 1 – DISPOSICIONS GENERALS SOBRE L’EDIFICACIÓ, LA
URBANITZACIÓ I EL PAISATGE
Article 66 -

Condicions estètiques i paisatgístiques

1.

Totes les noves edificacions hauran d’adaptar les seves condicions estètiques als criteris de la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i al Decret 343/2006, de 19 de setembre, que
el desenvolupa, així com a les directrius de carta del Paisatge de les Terres de Lleida i altres normatives
sectorials de rang superior.

2.

De forma general s’estableix que la tipologia, els materials i els sistemes constructius aparents han de ser
els propis i coherents amb l’àmbit territorial on l’edificació estigui emplaçada.

3.

En les zones on es permeti l’agrupació d’edificacions formant conjunts, aquestes agrupacions hauran
d’obeir a composicions que harmonitzin amb l’entorn i hauran d’incorporar un projecte unitari del
conjunt. En funció del tipus d’edificacions, el tècnic municipal especificarà quina documentació haurà
de contenir el projecte unitari.

4.

La urbanització i la disposició de les edificacions i vials s’adaptarà al màxim a la morfologia dels terrenys a
fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i el impacte paisatgístic, així com un tractament adequat
dels talussos que es puguin generar. També es consideraran criteris d’integració paisatgística referents a
l’impacte visual en el desenvolupament dels sectors de planejament proposats i s’ordenaran
adequadament les vores, en especial aquells sectors que limiten amb el sòl no urbanitzable.

5.

En les carreteres i camins del municipi, de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació, massa o
alçada dels edificis o dels seus murs o tancaments generin un impacte visual que trenqui l'harmonia del
paisatge.

6.

Es recomana mantenir i/o potenciar els elements estructuradors i de connectivitat, tant amb l’entorn rural
com l’urbà així com mantenir del sentit natural dels hàbitats d’interès comunitari.

Article 67 -

Mesures correctores de l’erosió

1.

Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de llicència municipal en tots els casos, tal com es
recull a l’article 187 del TRLU.

2.

No es podrà modificar la geometria de les vores ni eliminar-ne les franges de vegetació quan la finca es
beneficiï d’ajudes vinculades a la preservació de la flora i la fauna o a la restauració del paisatage
tradicional.

3.

En les obres d’urbanització els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en
l’execució s’hauran de gestionar en installacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i
d’acord amb allò que estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora dels Residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladora dels enderrocs i altres
residus de la construcció; o normativa substitutuòria.

Article 68 -

Terrenys amb pendent elevada

1.

Aquest POUM identifica els terrenys amb pendent superior al 20% en els seus plànols d’informació,
mitjançant la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

2.

Els sectors de planejament derivat que incorporen terrenys amb pendent superior al 20% no poden acollir
cap tipus d’edificacions ni d’altres actuacions que alterin la morfologia del relleu en aquests àmbits
sempre i quan no comportin la impossibilitat del desenvolupament del sector.

3.

En el sòl urbà s’aplicarà el que estableix l’article 26 del TRLU pel que fa als terrenys que reuneixen les
condicions de sòl urbà.
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Article 69 -

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 i 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. Les xarxes de serveis seran
soterrades. Es tindrà especial cura en l’ornat i les conques visuals o estètiques.

3.

El nombre d’elements de senyalització i serveis situats a les façanes es reduiran als estrictament
imprescindibles i es vetllarà per la seva integració en el paisatge urbà. La installació de serveis en les
façanes només es permetrà quan vingui condicionada pels mateixos serveis públics.

4.

L’enjardinament s’hauria de fer seguint mesures d’integració paisatgística i ecològica, fomentant la
plantació d’espècies autòctones.

Article 70 -

Tractament de l’espai privat

1.

L’espai privat el conforma tant l’edificació existent com l’espai lliure dintre de la parcella i és obligació
dels propietaris conservar en bon estat els espais visibles des de la via pública i els que afectin a aquesta.
Si el propietari no realitza les tasques de manteniment adequadament, l’Ajuntament, per raons de
seguretat pública, es podrà subrogar aquestes tasques i carregar el seu cost al propietari.

2.

L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint tant els sistemes
constructius bioclimàtics o d’estalvi passiu (aïllament, ràfies, tendals abatibles o similars) com l’ús de les
energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica.

3.

L’espai lliure de parcella, no ocupat amb edificació, ha de mantenir-se net i curós; tractat amb criteris
cromàtics en equilibri amb el paisatge i destinant-se a jardí (implantant vegetació autòctona de baix
manteniment)

4.

Es tindrà especial cura amb els elements frontera de l’espai públic. Sempre que sigui possible es tractaran
amb materials de la zona i amb jardineria d’espècies autòctones.

Article 71 -

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 de l’Article 70 i 71 d’aquesta Normativa.

Article 72 -

Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

1. Els edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els resultants d’obres
de gran rehabilitació atendran als criteris ambientals i d’ecoeficiència establerts en el Decret 21/2006 de 14
de febrer de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis, el codi tècnic de l’edificació o la normativa sectorial posterior que la desenvolupi o substitueixi.
2. L’incompliment d’aquesta condició podrà suposar la denegació de llicència per les corresponent obres.
3. A l’empara de la Disposició addicional primera del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, tots els edificis en els quals fos d’aplicació
aquest decret hauran de disposar obligatòriament d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i
pluvials de l’edifici i hauran d’obtenir una puntuació global mínima de 18 punts en els paràmetres
d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius regulats per l’article 6 d’aquest Decret. Aquest
sistema de reaprofitament es dimensionarà d’acord a una ordenança reguladora. Mentre no s’aprovi dita
ordenança, serà suficient amb la obtenció dels 18 punts en els paràmetres d’ecoeficiència.
4. Les noves construccions també hauran de complir amb Decreto 47/2007, de 19 de gener, per el que
s’aprova el “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción”.
5. Altrament les construccions s’adaptaran als criteris establerts en la normativa d’aquest POUM.
6. En general la nova construcció, la rehabilitació o renovació dels edificis s’ajustaran als criteris següents:
Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua
aprovació inicial
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regulació sobre les xarxes de sanejament de pluvials i residuals
regulació sobre mecanismes economitzadors d’aigua
Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia
regulació sobre els tancaments de les edificacions i el seu comportament climàtic
regulacions sobre la producció de l’energia en els edificis
regulacions sobre l’orientació de les edificacions
Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius
regulacions sobre els sistemes constructius de les edificacions
regulacions sobre la ventilació i transmitància tèrmica dels edificis
regulacions sobre el tractament de les aigües pluvials
regulacions sobre els tancaments exteriors
regulacions generals sobre materials i sistemes constructius
Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus
regulacions la separació fraccionada del residu: Envasos lleugers, matèria orgànica, vidre,
paper-cartró i rebuig.

Article 73 -

Energies renovables

1.En els edificis de nova construcció hi ha la obligatorietat, sempre que sigui possible, d’incorporar espais i
condicions tècniques suficients per la ubicació d’instal.lacions receptores d’energia solar o altres energies
alternatives, que cobreixen les necessitats domèstiques i de serveis propis de l’edificació.
2. 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 corresponents obres.
3. També s’haurà de garantir l’acompliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoficiència en els edificis.

Article 74 -

Espais intermedis dels habitatges amb l’exterior

En aquells casos en els quals el projecte d’obres reculli la implantació d’espais intermedis amb l’exterior,
segons la descripció del decret d’habitabilitat vigent, s’haurà de justificar específicament en la memòria dels
projectes la seva eficàcia de cara a la millora del control tèrmic i acústic, i de l’estalvi energètic dels
habitatges.

Article 75 -

Habitabilitat

Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d’antiga edificació o els obtinguts com a
conseqüència d’obres de gran rehabilitació han de complir el Decret 141/2012, sobre les condicions
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. La resta d’habitatges han de complir el nivell
d’habitabilitat establert per els habitatges usats, d’acord amb l’esmentat Decret.

Article 76 -

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 del sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant construccions, sempre d’acord
amb les prescipcions d’aquest POUM i fins a un màxim d’una planta, que és fins on es considera que pot
arribar potencialment l’interès de la propietat en el municipi de La Pobla de Lillet.
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.
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Article 77 -

Intervencions en elements patrimonials

En cas d’intervenció en edificació existent, si es detecta la presència de qualsevol element d’interès
arquitectònic, tant en l’interior com en l’exterior de l’edificació, com poden ser portes amb dovelles de
pedra, brancals i dintells de finestres, dovelles amb alguna inscripció, rajoles, etc., caldrà mantenir-los.

Article 78 -

Regulació de solars

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

aprovació inicial
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CAPÍTOL 2 URBANITZACIÓ

PARÀMETRES

QUE

REGULEN

L’EDIFICACIÓ

I

LA

SECCIÓ 1 - EDIFICACIÓ
Article 79 -

Regulació de l’edificació

1.

L’edificació es regula a través de les disposicions i definicions d’aplicació general, les disposicions que
depenen del tipus d’ordenació de l’edificació i les específiques de cada zona.

2.

Les noves construccions s’adaptaran a l’ordenació proposada en el POUM.

3.

En els casos de nova creació, i en les vies subjecte a reformes, les obres s’adaptaran a les alineacions que
s’hi projectin.

Article 80 -

Tipus d’ordenació de l’edificació

Els tipus d’ordenació de l’edificació i la seva posició relativa d’ocupació respecte el carrer o la parcella és la
següent:
1) Edificació alineada a vial (carrer):
Correspon a una edificació entre mitgeres, on l’alineació del pla de façana és coincident o parallel amb els
límits de la vialitat pública.
L’edificació alineada a vial es regula mitjançant els paràmetres bàsics següents: fondària edificable, front
mínim de parcella (façana), nombre màxim de plantes, alçada reguladora màxima que és referida a la
rasant del carrer i l’espai lliure interior. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la
regulació específica de cada zona.
2) Edificació aïllada:
Correspon a una edificació aïllada en relació amb la forma i la superfície de la parcella. Es regula
fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, l’alçada reguladora màxima,
l’ocupació màxima de la parcella i les distàncies de separació mínimes als límits de parcella, paràmetres
que, en conjunt, determinen les condicions que ha de complir l’edificació a l’interior de la parcella.
La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació específica de cada zona.
3) Edificació ordenada volumètricament (volumetria específica):
Correspon a una ordenació en què el volum dels edificis resulta d’aplicar un sostre edificable i unes
condicions de l’edificació que donen lloc a una volumetria flexible i permeten reconèixer volumetries
existents ja definides. L’edificació segons volumetria específica respon al seguüent:
-

L’ordenació volumètrica flexible establerta per la zona es regula pel sostre edificable i les
condicions de l’edificació següents: nombre màxim de plantes, l’alçada reguladora màxima,
l’ocupació màxima de la parcella i les distàncies de separació mínima als límits de parcella.

-

Es reconeix com a ordenació volumètrica definida totes aquelles volumetries històriques on es
mantenen els volums existents i el sostre edificable que tenen.

Article 81 -

Paràmetres propis d’un edifici

1. Els paràmetres propis d’un edifici són els que es concreten en el projecte arquitectònic, en el moment de
la concessió de la llicència urbanística, i es regulen en les normes urbanístiques.
2. Es consideren paràmetres propis d’un edifici els següents:
El sostre d’un edifici, el qual es calcula sobre un projecte per comprovar que no sobrepassi el sostre
edificable màxim d’una parcella.
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La façana d’un edifici, que el projecte arquitectònic formalitzarà.
Els cossos sortints oberts i tancats que concreti el projecte.
El volum resultant final d’un edifici, diferent de l’envolvent màxima d’un edifici.
Els espais oberts d’un edifici que concreti el projecte.
Els patis de llum, que concreti el projecte.
Els patis de ventilació.
Els elements sortints i tècnics d’un edifici.
Es consideren paràmetres relacionats i simultanis a l’edificació:
Les modificacions de la topografia en una parcella (vinculat a la llicència d’edificació)
Les tanques a espai públic i entre veïns (complement de l’edifici en la llicència)
3. El planejament urbanístic general o derivat pot introduir marges de flexibilitat suficientment reglats per la
concessió de la llicència urbanística, d’acord amb el següent:
Condicions gràfiques de flexibilitat o d’obligatorietat en els plànols d’ordenació.
Marges de flexibilitat regulats en la normativa de la zona o subzona sobre la variació d’algun
paràmetre de l’ordenació volumètrica sense alterar els paràmetres bàsics vinculats a l’aprofitament
de la zona o subzona.

Article 82 -

Nombre de plantes

1. El nombre de plantes és la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçada reguladora
màxima de cada zona; que inclou la planta baixa i les plantes pis.
2. L’alçada reguladora de l’edificació s’estableix particularment en la normativa de cada zona i el nombre
màxim de plantes s’especifica en la normativa urbanística o en els plànols d’ordenació del sòl urbà. S’indica
el nombre de plantes (com per exemple B+1 equivalent a planta baixa i una planta pis; B+2 equivalent a
planta baixa i dos plantes pis i B+3 equivalent a planta baixa i tres plantes pis, essent aquesta l’alçada
màxima permesa al municipi).
En el cas de construccions que per motius topogràfics defineixen un volum amb secció esglaonada i una
única façana a carrer, en els plànols d’ordenació s’indica el nombre de plantes de cada cos, el primer referit
al punt on es mesura l’alçada reguladora i la resta del volum en referència al primer de manera que el
nombre de plantes que es grafia serà l’equivalent a l’esglaonat de la secció.
En el cas de construccions amb secció esglaonada per motius topogràfics però que donin façana a dos o
més carrers, s’indica el nombre de plantes en cada pla de façana en referència a l’alçada reguladora
mesuarda des de cada pla de carrer.

Article 83 -

Equivalències d’alçades reguladores

La quantificació numèrica de les alçades reguladores d’acord amb el que s’especifica en els plànols
d’ordenació és la següent:
B

3,8m

B+1

7,60m

B+2

10,30m

B+3

13,50

Article 84 -

Planta soterrani

1. Te la consideració de planta soterrani tota planta que estigui per sota de la planta baixa.
La construcció de plantes soterrànies queda supeditada a que aquestes puguin desguassar a la xarxa de
clavegueram o de pluvials, encara que sigui per mitjans mecànics.
2. En els soterranis no es permeten els usos residencials, educatiu ni sanitari ni els que suposin permanència
continuada de les persones. Només podran ser destinats a aparcaments, trasters, installacions tècniques de
l’edifici, magatzem, cambres cuirassades i similars.
3. L’ocupació de les plantes soterrani per norma general no sobrepassarà l’ocupació de la planta baixa,
llevat que s’indiqui en la normativa de la zona.
4. L’alçada lliure mínima de les plantes soterrani serà de 2,20 metres i la màxima serà de 3,00 metres.
5. Només es pot construir planta soterrani en els edificis d’ús plurifamiliar
aprovació inicial
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6. La ocupació del soterrani ve regulat en cada zona.

Article 85 -

Planta baixa

1. La consideració de la planta baixa d’un edifici segons les diferents tipologies:
a) En edificació alineada a vial:
La planta baixa d’un edifici és aquella en la qual el seu paviment està situat entre 0,60 metres per sobre i 0,60
metres per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota respectivament que correspongui a
la parcella.
Quan a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits establerts al punt
anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram , la de posició inferior. En els casos en que a causa del
pendent més d’una planta es situï dins dels límits, cada tram de façana en que això succeeixi definirà una
planta baixa diferent.
Per les parcelles que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de planta baixa es referirà a la
rasant del carrer amb cota inferior.
Hi ha l’obligació d’alinear la planta baixa a la línia de façana. Únicament es permet una reculada màxima
d’1,50 metres de fondària i amplada per a l’accés de vianants a l’edifici. S’exceptuen d’aquesta obligació
de l’alineació els locals comercials. Els accessos als garatges han d’estar alineats a façana.
b) En l’edificació aïllada i en volumetria específica:
S’entén per planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani.
En cap cas les cotes de referència de les plantes baixes podran establir-se amb una variació absoluta per
sobre d’1 metre en relació a la cota natural del terreny, ja que la planta soterrani passaria a tenir la
consideració de planta baixa.
2. De forma general no es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les modalitats
de semisoterrani i entresolat.
Es permeten altells sempre que, sense tenir accés independent des de l’exterior, formin part del local ubicat
en aquesta planta. Els altells hauran de separar-se un mínim de 3,00 m de la façana que contingui l’accés
principal de l’edifici, la seva alçada lliure mínim per sobre i per sota serà de 2,20 m. i la projecció sobre la
planta baixa no podrà superar el 50% de la seva superfície
3.Quan la regulació de la zona no especifiqui altra cosa, les alçades lliures mínimes permeses de la planta
baixa seran les següents: 2,70m en el cas d’habitatges i comerços menors de 50 m². En cas de destinar la
totalitat de la planta baixa a ús comercial, magatzem de la maquinària agrícola, etc, es permetrà
incrementar l’alçada de la planta baixa fins a encabir aquest ús a un màxim de 3,80m sense que el total
superi l’alçada permesa.
4. En tots els edificis de nova construcció o gran rehabilitació, per sota de la planta baixa, tant si hi ha planta
soterrani com si no, es disposarà d’una canalització que, des d’un registre interior, permeti l’accés al subsòl de
la via pública en un lloc conegut per assegurar l’accés actual o futur a xarxes de telecomunicacions en
subsòl.
5. Per a ésser habitable, la planta baixa tindrà una cambra d’aire de 20 cm entre el sòl i el paviment, o una
pavimentació de ciment Pòrtland artificial impermeabilitzant amb un gruix de 20 cm.

Article 86 -

Planta pis

Són les plantes superiors a la planta baixa. Les plantes pis hauran de tenir una alçada lliure mínima de 3,00
metres entre forjats de plantes (i l’alçada útil mínim de 2,70m entre el paviment acabat i el sostre), llevat les
dedicades a ús d’aparcament, les quals poden tenir una alçada mínima útil de 2,30 metres, que no es podrà
reduir amb canalitzacions i/o installacions en les zones de circulació.

Article 87 -

Planta golfes o espais sotacoberta

1. S’entén com a sota coberta o “cap de casa” aquelles superfícies practicables resultants de la formació
dels pendents de la coberta per sobre de l’alçada reguladora. Per a la formació de la sota coberta s’admet
l’arrencada de la coberta a una alçada màxima d’1,50 metres en el pla exterior de la façana sobre l’últim
forjat real sense que el total superi l’alçada màxima permesa a la zona corresponent. En cas que l’arrencada
sigui a una alçada superior, aquest espai tindrà la consideració d’una planta pis.
46

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

2. La planta sota coberta sempre estarà vinculada a la planta inferior i no disposarà d’accés independent, és
a dir, en cap cas podrà ser un habitatge independent.
3. Es distingeixen dues classes de sotacobertes:
a) Espai sotacoberta auxiliar (en edificis d’habitatges plurifamiliars): aquell en què l’espai es destina a
dependències auxiliars de caràcter comunitari (allotjament de maquinària, safareigs, estenedors) o a
dependències auxiliars de caràcter individual (trasters).
- destinació: allotjament de maquinària, safareigs, estenedors, trasters.
- accessibilitat: Hauran de tenir accés directe des dels espais comuns de l’edifici mitjançant
l’escala comunitària i/o ascensor.
b) Espai sotacoberta complementari (en edificis d’habitatges unifamiliars): aquell en què l’espai és
complementari al habitatge unifamiliar corresponent.
- destinació: estances de l’habitatge complementaries als de la planta inferior.
- es permeten els terrats refosos a la coberta inclinada, sempre que es separin un metre de la
mitgera.
4. La superfície de les plantes sota coberta amb una alçada lliure superior a 1,90m computarà a efectes de
determinar la quantitat de sostre de l’edificació, amb independència que el projecte inicial prevegi la seva
utilització o no.
5. En les noves edificacions les obertures de ventilació i illuminació sota cobertes, sempre que la regulació
normativa ho permeti, quedaran incloses i s’integraran als pendents de la coberta sense que sobresurtin de la
mateixa ni siguin perceptibles en el pla de façana.

Article 88 -

Planta coberta

La planta coberta és la planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció dels elements, ja sigui amb
coberta plana o terrat o amb una coberta inclinada, i que se situa immediatament per sobre del pla
horitzontal dels elements del darrer forjat.
La coberta de les edificacions situades en totes les zones ha de ser inclinada amb un pendent comprès entre
el 22% i el 35%., a excepció dels edificis industrials i equipaments sempre
- Coberta inclinada.
1. La forma de les cobertes es regula principalment pel seu pendent i per la tipologia constructiva, a una
aigua, dues aigües, quatre vessants, complexes, etc. Les cobertes seran preferentment inclinades i tindran un
pendent màxim del 35%. En tot cas es permet una tolerància d’un +/- 5% del pendent de la coberta.
Els edificis amb cobertes a una aigua s’han de justificar sempre des d’una crugia menor de 5 metres o bé de
la seva intersecció a una pla vertical d’una altra edificació.
2. Els careners de la coberta, en cas que no hi hagi direcció predominant, s’han de collocar preferentment
seguint una direcció parallela a les corbes de nivell o parallel al carrer en l’edificació en alineació a vial.
Per tal de mantenir la tipologia, cal reconstruir les cobertes mantenint les direccions del carener de l’edifici
original. Els edificis en ruïna hauran d’aportar documentació acreditativa on es pugui comprovar les
direccions dels careners originals i en cas de no poder aportar aquesta informació o en solars on mai hi ha
hagut edificació, el carener es situarà parallel a les corbes de nivell.
3. Quan l’últim forjat es projecti inclinat, el punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada reguladora
màxima. L’espai interior resultant podrà destinar-se a ampliació de l’habitatge mitjançant un altell sempre i
quan aquest tingui la tipologia d’unifamiliar i la superfície del qual, no podrà superar el 40% de la superfície de
la planta inferior, sempre que la regulació de la zona permeti l’ús de la sotacoberta.
4. Es fixa una distància màxima entre la part superior del darrer forjat de l’edificació i l’inici de la coberta, sens
perjudici del que aquest POUM determini per a cada zona, la qual s’estableix en seixanta centímetres (0,60
m).
5. Els materials i cromatismes de les cobertes s’han d’acabar obligatòriament amb materials del país, segons
les construccions tradicionals de l’entorn en el que estan localitzades, amb un gra semblant a la teula àrab.
El pendent màxim de les cobertes variarà segons el tipus utilitzat. Les cobertes amb teula àrab tindran un
pendent màxim del 35%. Aquestes es construiran, essencialment, a dues aigües amb vessant cap al carrer i
aprovació inicial
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s’hauran d’integrar estèticament amb les cobertes preexistents de les edificacions veïnes. En l’edificació
aïllada es permetrà cobertes a quatre vessants i la tipologia en volumetria específica d’altres formes
complexes, sempre que s’integrin en el paisatge urbà en el qual s’està intervenint.
Per aquells edificis acabats amb teulada, la coberta comença a comptar des del pla superior del ràfec. El
punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada reguladora màxima.
6. Per sobre dels plans definits per a la coberta, podran sobresortir:
a.

les baranes de la façana principal i posterior i la dels patis interiors, amb una alçada d’ 1,10 m.

b.

les xemeneies d’extracció de fums i de ventilació.

c.

les claraboies dels celoberts i les plaques solars tèrmiques, plaques fotovoltàiques i altres
elements, que hauran de ser paralleles als plans de teulada i no se separaran més de 50 cm
d'aquesta en cap punt.

Es poden mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a excepció d’aquelles
de fibrociment o PVC. Les de nova construcció s’han de fer amb obra arrebossada i pintada de color similar
a la façana, de pedra o coure.
7. La collocació de les claraboies o lluernes hauran de ser paralleles als plans de teulada. Pel que fa a les
plaques, no podran sobresortir més de 15 centímetres dels esmentats plans.
Quan calgui disposar d’obertures al teulat d’illuminació i ventilació de la planta sota coberta, aquestes es
poden tancar amb finestres integrades (tradicionals o lluernes) i d’acord amb les següents limitacions:
-

La superfície d’ocupació de les obertures no sobrepassarà el 10% de la superfície de la coberta.
El parament vertical de la lluerna ha d’estar situat com a mínim a 2 metres de la façana.
Respecte de les mitgeres, les lluernes s’han de separar com a mínim 1 metre.
Materials

8. S’admet la formació de terrasses en coberta per a la ubicació d’installacions d’ús comunitari com
compressors d’aire condicionat, extractors i altres aparells similars, sempre que no sobresurtin del carener de
la teulada, la superfície de la qual ha de ser la estrictament necessària per a la ubicació d’aquestes
installacions. No obstant això, es prioritzarà la localització d’aquest tipus d’elements captadors en espais
condicionats a l’àmbit d’espai lliure privat de les parcelles.
9. Les caixes d’escala i d’ascensor hauran d’estar integrades al gàlib màxim definit per l’aplicació de l’alçada
reguladora màxima i el pendent màxim de coberta.
10. Llevat que no s’especifiqui en la zona corresponent, el vol màxim dels sortints de barbacanes, cornises i
ràfecs de la coberta serà com a màxim de 50cm.
11. No es permeten terrasses que trenquin la volumetria de la coberta

Article 89 -

Canalons i baixants

1. Els canals de recollida d’aigua poden quedar ocults o bé vistos a l’extrem dels ràfecs de la coberta i poden
ser ceràmics o metàllics.
2. Els baixants d’aigües pluvials que quedin vistos poden ser d’aquests mateixos materials o d’altres. Es
prohibeix expressament la utilització del fibrociment.

Article 90 -

Installacions i antenes a coberta.

1. En cas d’installació de part de la maquinària en cobertes planes, aquesta es realitzarà de forma que
quedi integrada en el conjunt de la coberta.
Tots els habitatges i locals hauran d’incorporar una preinstallació d’aire condicionat. Els aparells exteriors de
climatització hauran d’estar integrats al volum de l’edificació i podran ubicar-se a la coberta o enrasats per
l’exterior a la fusteria dels forats de façana, sempre que no siguin visibles des de la via pública. Es prioritzarà la
ubicació en la coberta, i cas de ser necessària la seva installació en façana, s’installaran preferentment a
les façanes interiors d’illa. Hauran d’ubicar-se sempre a una alçada superior a 2,30 m de la rasant del vial.
Es prohibeix la seva ubicació en balcons.
No es permeten sortides de conductes d’installacions a façana principal.
2. Les antenes al servei de l’edifici es situaran a la coberta i en cas que no sigui possible tindrà el mateix
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tractament que els aparells exteriors de climatització. Es prohibeix la ubicació d’antenes parabòliques i el seu
cablejat a la façana principal.
Es tendirà a la substitució de les antenes de televisió individuals en edificis plurifamiliars per una única antena
collectiva.
3. Tots els locals hauran d’estar preparats per a poder admetre l’ús de restauració i incorporaran una sortida
de fums integrada al volum.
4. Les xemeneies podran tenir una altura màxima d’un metre per damunt de la cota del carener o, si
excepcionalment no hi ha coberta, tindran un màxim de 1,5 metres d’alçada per sobre del paviment del
terrat.
5. Es prohibeix la ubicació d’aparells d’aire condicionat a façana.

Article 91 -

Celoberts

1. Els celoberts és l’espai no edificat situat dins dels volums d’edificació i destinat a obtenir il.luminació i
ventilació
2. Les parets dels celoberts s’han de considerar com a façanes a tots els efectes.
3. El que es disposa en aquest article sobre celoberts és aplicable, també, a les obres d’ampliació, per
l’addició de plantes noves.
4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques contigües. Serà
indispensable, als efectes d’aquest Pla, que l’esmentada comunitat s’estableix per escriptura pública, inscrita
al Registre de la Propietat.
5. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts inetiors depèn de llur alçada. La dimensió dels
celoberts interiors ha de ser la que permeti inscriure a l’interior seu un cercle de diàmetre igual a un sisè de la
seva alçada, amb un mínim de 3m que no produeixi en cap punt de la seva planta estrangulacions de
menys de 2m i que les seves superfícies mínimes obeexin a la següent taulaa:
Alçada celobert (num.
de plantes)

Superficie mínima (m2)

1pp

9

2pp

10

3pp

12

4pp

14

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

Les llums mínimes entre murs del celobert no podran reduir-se amb sortints o altres elements o serveis,
com són els safareigs.

-

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.

-

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

-

Els celoberts podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric lliure sense
tancaments de cap classe, entre les partes del celobert i la claraboia, amb una superfície de
ventilació mínima igual a la planta del celobert.

6. Es compliran els requisits mínims del Decret d’habitabilitat vigent.

Article 92 -

Patis de ventilació

1. El pati de ventilació és l’espai no edificat destinat a il.luminar o ventilar escales o dependències que no
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siguin dormitoris o estances on s’habita normalment.
2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació depèn de llur alçada i serà tal que
permeti d’inscriure al seu interior un cercle de diàmetre igual a 1/7 de la seva alçada, amb unes dimensions
mínimes de 2,00m i amb una superfície mínima d’acord amb la taula següent:
Alçada pati (num. de
plantes)

Superficie mínima (m2)

1pp

4

2pp

5

3pp

6

4pp

8

3. L’alçada dels patis de ventilació, les claraboies i els patis mancomunats compliran condicions anàlogues a
les establertes per als celoberts.
4. Tot el disposat sobre celoberts i patis de ventilació és aplicable també a les obres d’ampliació d’edificació
per noves adicions de plantes.

Article 93 -

Elements sortints

1. Són aquells elements constructius (com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, cornises ,marquesines, para-sols i
similars) no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobrepassen de la línia de façana o de la profunditat
màxima edificable o de l’alineació de l’edificació.
2. Si la volada dels elements sortints com ràfecs, gàrgoles, rètols, marquesines, para-sols i d’altres similars, no es
regula a la zona corresponent, s’admet com a criteri general_
a.

Elements sortints que no excedeixin més de 15 cm del pla de façana i una amplada màxima de
30cm, excepte a la planta baixa, on no podran sobresortir més de 5cm.

b.

Ràfecs i cornises fins a un vol màxim de 40 cm. en carrers de menys de 12,00m d’amplada i 0,80m
com a màxim en carrers de més amplada.

c.

Els sòcols podran sortir fins a 10cm en tota la longitud de façana.

Article 94 -

Parcella

1. És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l’edificació. Les parcelles mínimes,
definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al registre de la propietat en el
moment d’inscripció de la finca, d’acord amb el que preveu l’article 196.2 del TRLU i s’expressa en la
regulació específica de cada zona.
2. S’entén per front mínim de parcella aquella longitud d’alineació de carrer pertanyent a la mateixa
parcella regulada a les normes específiques de cada zona.
Quan la parcella doni front a dos carrers contigus, formant cantó o xamfrà n’hi haurà prou que la condició
de front mínim es compleixi en qualsevol dels seus fronts.
En referència al front de parcella en l’alineació a carrer o vial, es diferencien els conceptes següents:
a) Quan es substitueixen les edificacions en alineació a vial és obligatori ocupar tot l’ample de la
façana que ocupava l’anterior, no permetent-se separacions respecte a les particions veïnes,
excepte quan ho especifiqui la normativa de la zona, com en el cas dels calls o goters, ja siguin
existents o de nova creació. La posició respecte l’alineació de carrer és obligatòria a totes les plantes
d’acord amb el que s’assenyala en els plànols d’ordenació.
Qualsevol nova edificació pot preveure calls o goters no previstos en els plànols d’ordenació, sempre
i quan s’ajusti al que estableix l’article corresponent d’aquesta normativa.
b) En les edificacions de nova implantació (construccions en solars, reconstrucció de ruïnes i les
derivades del desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística) és obligatori ocupar tot
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l’ample de façana. La posició respecte l’alineació de carrer és obligatòria i segons el que s’assenyala
en els plànols d’ordenació.
S’han de respectar les servituds legalment adquirides i així inscrites al registre tal com estableix la Llei 5/2006,
de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
3. Condicions de solar.
Perquè una parcella tingui la consideració de solar haurà de complir amb les condicions mínimes
d’urbanització i superfícies establertes en el planejament.
Tots els solars sense edificar, situats en zona d’edificació alineada a vial, hauran d’estar tancats, en el seu front a
vial, amb una tanca de 2 m d’alçada mínima amb material massís i acabat de façana.

Article 95 -

Edificabilitat

1. S’entén per edificabilitat la relació entre la superfície màxima de sostre construïble i la superfície de la
respectiva unitat de referència – parcella, unitat, sector – i s’haurà d’expressar en metres quadrats de sostre
(m²st) per metres quadrats de sòl (m²sl). Es concreta en la regulació de cada zona.
2. S’entén per sostre màxim a la superfície màxima de sostre edificable en metres quadrats (m²) que defineix
una figura de planejament aplicant els criteris de mesurament definits en aquest Pla.
3. Sostre de l’edificació a efectes de càlcul d’edificabilitat.
-

És la superfície de sostre de l’edificació tancada i semitancada.

-

La superfície de sostre situada per sota de la planta baixa no és computable a efectes de càlcul
d’edificabilitat.

-

La superfície que ocupin els elements tècnics de les installacions per sobre de l’alçada reguladora
màxima o perímetre regulador no és computable a efectes d’edificabilitat.

-

La superfície que es pugui edificar sota el concepte d’altell depenent de la planta baixa és
computable a efectes d’edificabilitat.

-

Els volums que ocupen l’espai lliure, com ara caixes d’escala, ascensor, espais de consergeria i
recepció, cambres d’installacions, garatges, locals comercials, patis de llum o de ventilació, cossos
volats tancats o limitats lateralment i altres cossos d’edificació, són computables a efectes
d’edificabilitat.

4. Sostre real.
-

És la superfície de sostre construïda.

-

Els criteris d’amidament del sostre real seran els que s’estableixen a efectes de càlcul d’edificabilitat.

5. Sostre real per unitat d'ordenació.
-

És el sostre construït a l'interior de la unitat d'ordenació corresponent.

-

El sostre real per unitat d’ordenació és la suma dels sostres reals de les diferents unitats d’edificació.

-

Els criteris d’amidament de sostre real seran els que s’estableixen a efectes de càlcul d’edificabilitat.

6. El coeficient d’edificabilitat brut és el que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’un sector o
polígon i la superfície dels terrenys del sector. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres
quadrats de sòl (m²st/m²sl)

Article 96 -

Espai lliure d’edificació o espai no edificat

1. Són els terrenys lliures d’edificació destinats generalment a jardins privats que, per aplicació de la regla
sobre ocupació màxima de parcella i separacions mínimes, no poden ésser objecte, en superfície, de cap
altre aprofitament més que el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació principal de la parcella o
a edificacions aixecades com a construccions auxiliars en els supòsits que quedi manifesta aquesta
possibilitat.
2. En aquests espais es poden mantenir les activitats tradicionals , produir les entrades a les edificacions, etc,
es poden pavimentar tot i així preferentment s’hauran de mantenir enjardinats amb espècies autòctones de
la zona.
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En l’espai no edificat es permet la collocació d’elements desmuntables com pèrgoles, sempre que ho
concreti la regulació específica de la zona. Aquests elements desmuntables s’han de construir seguint les
condicions estètiques generals i els criteris de les solucions tradicionals i no poden tancar-se amb cap material
en cap dels seus paraments verticals. Per aquest motiu, serà necessari sollicitar la corresponent llicència
d’obres municipal i justificar la seva necessitat i conveniència, la seva ubicació, volum i impacte paisatgístic.
3. Els propietaris de dues o més parcelles contigües poden establir la mancomunitat d’aquests espais lliures,
d’acord amb la normativa específica de la zona.
4. S’admet la construcció de piscines. Les separacions mínimes a partions a la que s’ha de situar la piscina
varia en funció de la superfície de la parcella:
- en parcelles de més de 700 m² cal respectar les separacions mínimes que regeixen per a les edificacions.
- en parcelles de fins a 700 m² es podran situar dins la parcella fins a la meitat de les separacions mínimes
que regeixen per a les edificacions, amb una distància mínima d’un metre.
5. La ocupació d’aquest espai ve regulat en cada zona

Article 97 -

Façanes i mitgeres

1. Són els fronts construïts de l’edificació que limiten amb l’espai públic o l’espai lliure privat. S’entén per
mitgera el mur lateral, partió de dues edificacions o parcelles, des dels fonaments a la coberta.
2. Balcons i finestres.
Els elements de forat a utilitzar a les plantes pis són els balcons i les finestres.
a) Edificació alineada a vial
Els elements de forat a utilitzar a les plantes pis són els balcons i les finestres. El predomini de l’un
sobre l’altre es justificarà en relació a les preexistències del tram de carrer.
La disposició general dels balcons a les façanes i l’espai que ocupin en planta en relació a les
obertures ha de seguir sempre els models tipològics tradicionals.
Queda prohibit el balcó a la planta golfes.
Si es dóna el cas, els balcons de cuina i safareig no demostraran en llur tractament usos diferents als
altres balcons de la façana.
Les baranes poden ser massisses, rematades amb escopidor o amb jardineres incorporades, o de
barrots de ferro collocats verticalment i rematats per un passamà metàllic.
b) Edificació aïllada i en volumetria específica
Els elements de forat a utilitzar a les plantes pis són els balcons i les finestres.
Les baranes poden ser massisses, rematades amb escopidor o amb jardineres incorporades, o de
barrots de ferro collocats verticalment i rematats per un passamà metàllic.
3. Mitgeres
En el tractament de les 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, i amb un tractament material i
cromàtic idèntic a la resta de les façanes de l’edifici.
No es permet la utilització d’acabat en envà pluvial vist, de revestiments de mal comportament a
l’intempèrie i d’acabats amb aspecte ondulat tipus “uralita” a les mitgeres.
Poden trenar la continuïtat de la mitgera, únicament els patis d’il.luminació o ventilació de caràcter
mancomunat.
4. Fusteries
Les portes i finestres poden ser de fusta pintada, alumini pintat amb tonalitats que no siguin discordants amb
la resta d’edificis veïns.
Les persianes poden ser de fusta pintada amb composició a base d’encadellat, lamelles o peces tipus llibret.
També poden ser d’acer o alumini pintat. S’admeten també les persianes enrotllables.
5. Cromatisme de les façanes
52

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

a) Edificació alineada a vial
Serà d’aplicació general l’arrebossat acabat pintat de colors terrosos o clars. S’admet la pedra natural
tradicional o artificial com a solució de sòcol, excepte els marbres i granits d’acabat brillant. En cas d’utilitzar
pedra artificial, aquesta haurà de tenir una textura i cromatisme similar a la pedra natural autoritzada.
Queda prohibit especialment utilitzar en els paraments de façana i de coberta: obra de fàbrica vista, aplacat
de marbre i pedra no local, gelosies de vidre, parets de vidre, plafó de plàstic, elements de ceràmica
vidriada, caixes de persiana marcades en façana, entregues de forjat vistes en façana, fibrociment, pissarra,
materials brillants o polits i colors discordants.
Els materials utilitzats a les cobertes a dues vessants serà la teula aràbiga, preferentment de recuperació,
llevat del cas que el projecte justifiqui la utilització d’un altre material.
Els materials d’acabat utilitzats en les edificacions auxiliars seran similars als de l’edificació principal. Queda
prohibit el bloc de formigó vist i les cobertes tipus “Uralita” per edificacions en sòl urbà.
S’admeten els colors preferentment terrosos i clars, als materials bàsics que determinen la homogeneïtat de la
façana, i d’altres que puguin establir un diàleg cromàtic senzill amb els colors dels edificis preexistents.
Expressament, no s’admeten com a color de tractament generalitzat el blanc, el negre ni les tonalitats
bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en casos molt justificats.
b) Edificació aïllada i en volumetria específica
Serà d’aplicació general l’arrebossat acabat pintat de colors terrosos o clars. S’admet la pedra natural
tradicional o artificial com a solució de sòcol, excepte els marbres i granits d’acabat brillant. En cas d’utilitzar
pedra artificial, aquesta haurà de tenir una textura i cromatisme similar a la pedra natural autoritzada.
Els materials utilitzats a les cobertes a dues vessants serà la teula aràbiga, preferentment de recuperació,
llevat del cas que el projecte justifiqui la utilització d’un altre material. Per la coberta plana el material
d’acabat serà la rajola ceràmica.
Els materials d’acabat utilitzats en les edificacions auxiliars seran similars als de l’edificació principal. Queda
prohibit el bloc de formigó vist i les cobertes tipus “Uralita” per edificacions en sòl urbà.
S’admeten els colors preferentment terrosos i clars, als materials bàsics que determinen la homogeneïtat de la
façana, i d’altres que puguin establir un diàleg cromàtic senzill amb els colors dels edificis preexistents.
Expressament, no s’admeten com a color de tractament generalitzat el blanc, el negre ni les tonalitats
bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en casos molt justificats.

Article 98 -

Publicitat

1. En general queda prohibida la collocació de publicitat en tots els praments i parets mitgeres exteriors.
Exceptuant aquelles que l’ajuntament assenyali expressament per aquesta finalitat.
2. La decoració publicitària dels establiments comercials s’ha d’efectuar exclusivament dins del buit de les
obertures de les façana de la planta baixa, a una fondària mínima de 15 cm respecte del seu pla exterior
deixant la façana, arcs, llindes i brancals lliures i sense superposició de materials aliens a la mateixa. Per sobre
d’aquests elements es poden collocar solament rètols discrets formats per elements de ferro forjat, bronze o
un altre material de qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó.
La resta d’elements no especificats que puguin incidir sobre l’aspecte exterior de la façana i no regulats en la
present Normativa urbanística resten condicionats a la necessària justificació de ser elements propis de
l’arquitectura tradicional del lloc en el que s’ubiquen i en qualsevol cas a justificar que la seva aplicació o
utilització no ha de causar distorsions en el paisatge ni en la imatge urbana dels pobles i nuclis consolidats del
municipi.
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SECCIÓ 2 - URBANITZACIÓ
Article 99 -

Xamfrans i cantonades

1.

En el sòl urbà consolidat i no consolidat es deixaran els xamfrans grafiats en els plànols.

2.

En qualsevol cas, es prohibirà l’entrada i sortida de vehicles d’inmobles des dels xamfrans, a no ser que no
hi hagi una altra opció.

Article 100 - Amplada de vial
1.

L’amplària de vial és la que resulta de la real afectació a l’ús públic

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 pendrà 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 de carrer comprès entre dos de transversals la distància puntual menor entre les dues
alineacions considerades en el tram que es tracti

Article 101 - Urbanització desl espais urbans
1.

Sempre que sigui possible els serveis seran soterrats

2.

En l’ordenació de l’espai públic es minimitzarà la utilització d’artefactes aèris: racionalització de la
senyalització i de l’enllumenat públic, minimització del mobiliari públic amb utilització d’elements naturals,
bancs, integració dels transformadors.

3.

Es reservaran espais (entrats en les voreres, etc...) per a l’emplaçament de contenidors per a la recollida
de RSU. Aquests espais hauran d’ubicar-se fora de les àrees destinades al pas de vianants; promouran l’ús
de materials procedents de reciclatge com paviments i mobiliàri urbà i, garantiran la integració de les
mesures preventives necessàries per no comprometre un ús diferent al previst al projecte en el futur.

4.

En l’ordenació i urbanització dels espais públics i lliures privats es vetllarà per l’ús racional de l’enllumenta
artificial, de forma que el seu disseny i dimensionat garanteixi simultàniament les òptimes condicions
d’habitabilitat amb l’estalvi energètic i la mínima contaminació lumínica, seguint els criteris de l’article 2
de la llei 6/2001.
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CAPÍTOL 3 – REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
Article 102 - Paràmetres que regulen l’edificació alineada a vial
L’edificació alineada a vial es regula genèricament a través de les disposicions següents d’aquesta secció i a
través dels paràmetres que es relacionen a continuació: fondària edificable, front mínim de parcella,
nombre màxim de plantes, alçada reguladora màxima i parcella mínima.

Article 103 - Alineació a vial
És la línia que estableix al llarg del vial els límits de l’edificació.

Article 104 - Alineació de façana
És la línia que assenyala el límit a partir del qual haurà d’aixecar-se la façana de l’edificació.

Article 105 - Façana mínima
És la distància mínima d’alineació de vial pertanyent una mateixa parcella. Quan la parcella doni a dos
vials contigus, formant cantonada o xamfrà, només caldrà que la condició de façana mínima es compleixi
en un dels fronts.

Article 106 - Alçada reguladora màxima d’un edifici referida al carrer
Mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l’alçada límit des del punt de referència de l’alçada
reguladora fins el pla superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana i en el cas de coberta
inclinada seria el punt del pla de façana que coincideix amb el pla inclinat de recolzament de la teula.
El nombre de plantes es determina tant per la façana principal com per a la façana posterior.
1. Per a edificis acabats amb coberta inclinada l’alçada reguladora màxima es compta des de sota teula i
des del pla de façana, per tant la planta coberta inclinada complirà aquesta condició.
Els careners de coberta, així com altres elements construïts, no sobrepassaran en més de 3,50 metres l’alçària
de l’arrencada de la coberta al pla de façana.
PSC : Sotacoberta. Espai sotacoberta auxiliar o complementari
F : Cara superior del sostre de la darrera planta que
permet l'edificació.

P

PSC

P.B. : Planta baixa
F

P : Pendent de la coberta màxim 30%
h. màx. : Alçada reguladora màxima

P.B.

2. Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el pla superior
dels elements resistents de la darrera planta pis. Les baranes tindran una alçada d’1,15 m per sobre de
l’alçada reguladora màxima. Les cobertes planes no podran sobrepassar la línia de façana, per tant no
podran fer volada.
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3..L’alçada reguladora màxima s’estableix per cada zona
4. Per sobre de l’alçada reguladora tan sols es permeten els elements definits en el paràmetre de l’edificació
sobre volum màxim d’un edifici
5. En les edificacions noves que es realitzin en el casc antic s’admetrà una flexibitat fins a 0,60m de les
alçades màximes si amb la mateixa es millora la imatge del conjunt urbà i la integració de les noves
edificacions amb les edificacions preexistents. En el cas de noves edificaciobs veïnes a edificacions antigues
amb què es proposa una unitat funcional de major dimensió, s’admetrà que els forjats de la nova construcció
s’ajustin al forjat de l’edificació que es conserva.
6. En els edificis de tipus industrial amb coberta inclinada, l’alçada màxima es mesurarà incloent el carener
de l’edifici.

Article 107 - Regles sobre determinació d’alçades
Determinació del punt de referència de l’alçada reguladora.
1. Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal:
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre l’extrem de cota
més alta i el seu centre, menor o igual de 0,60 m, l’alçada reguladora s’amidarà al centre de la façana, a
partir de la rasant de la voravia en aquest punt
1

2

Suposit 1.a : diferencia de nivells entre
les cotes extremes en els punts a o b
i el centre de la façana menor o igual a 0.60 m.
h < 0.60

h. màx. : Alçada reguladora màxima
a

: Extrem superior de la rasant de la façana

b

: Extrem inferior de la rasant de la façana

L

: Longitud de façana

a

P

: Punt d'aplicació sobre la rasant del carrer de l'alçada reguladora

1-2

: Nivell de la cara superior del darrer forjat o darrer element resistent

P
b

b) Si la diferència anterior de nivells és més de 0,60 m, l'alçada màxima de l'edifici s'amidarà a partir d'un nivell
situat a 0,60 m per sobre de la cota de l'extrem de la línia de façana de cota més baixa.
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1

2

Suposit 1.b : diferencia de nivells entre
les cotes extremes en els punts a o b
i el centre de la façana superior a 0.60 m.
h > 0.60

a

P. Baixa

P

h. màx. : Alçada màxima reguladora
a

b

: Extrem superior de la rasant de la façana

b

: Extrem inferior de la rasant de la façana

L

: Longitud de façana

P

: Punt d'aplicació sobre la rasant del carrer de l'alçada reguladora

1-2

: Nivell de la cara superior del darrer forjat o darrer element resistent

c) Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana, la rasant de la
voravia se situï a més de 1,50 m per sota del punt d'aplicació de l'alçada reguladora, la façana s’haurà de
dividir en els trams que calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants, l'alçada reguladora
s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors.

Suposit 1.c : la rasant de la voravia es situa
a 1.5 metres per sobre del punt de l'aplicació
de l'alçada reguladora, com a conseqüencia
d'aplicar la regla 1 b.

a

h. màx. : Alçada màxima reguladora
a

: Extrem superior de la rasant de la façana

b
h

: Extrem inferior de la rasant de la façana
: Desnivell entre a i b

P. Baixa

P

P. Baixa

P
b

L
: Longitud de façana
L1,L2 : Longitud dels trams de façana
P

: Punt d'aplicació sobre la rasant del carrer de l'alçada reguladora

1-2

: Nivell de la cara superior del darrer forjat o darrer element resistent

2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà: Si l’alçada fos la mateixa a cada
cara de vial, s’aplicaran les condicions del punt 1 operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades
com si en fossin una de sola.
3. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà: Si l’alçada és diferent a cada cara
de vial, la més alta es podrà projectar pel carrer adjacent fins a una longitud màxima, comptada a partir de
la cantonada o última inflexió del xamfrà o del punt de tangència amb l’alineació del vial amb menor ARM
en cas de en cas d’acord corbat, que amb un límit màxim de 30 m sigui la major de les dues següents: una
vegada i mitja l’amplada del carrer adjacent o la determinada per la intersecció sobre l’alineació del vial de
menor ARM de la prolongació de la línia de límit de profunditat edificable corresponent al carrer de major
ARM. A partir del punt determinat per la longitud màxima a que es refereix l’apartat anterior s’aplicarà a la
resta de la façana l’alçada corresponent al vial.
4. Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà, regularan la seva alçada com
si es tractés d'edificis independents. El canvi d'alçada màxima es farà en el punt mitjà de la parcella.

aprovació inicial

57

NORMATIVA

PLANTA

r1

PLANTA

r1

P.B.

P.B.

r2

SECCIÓ

r2

SECCIÓ

Article 108 - Profunditat edificable
1. La fondària edificable és la mesura perpendicular a l’alineació de l’edificació que se situa en relació amb
el vial i que fixa l’alineació posterior d’aquesta edificació. Es troba indicada gràficament en els plànols
d’ordenació en sòl urbà o, en el seu defecte, en la normativa corresponent de cada zona.
2. Les porcions de parcella que excedeixin de la profunditat edificable formaran part de “l’espai lliure interior
d’illa”. No seran edificables per sobre de la planta baixa encara que els correspongués més edificabilitat per
una altra alineació de vialitat si no tenen façana a aquest carrer. Tindran la mateixa restricció les porcions de
solar que, tot i estar contingudes dins del gàlib que en resulta de les profunditats edificables, es trobin en les
situacions següents:

3. La profunditat edificable a cada parcella només podrà ser sobrepassada amb cossos sortints oberts i amb
elements sortints quan la separació entre alineacions interiors sigui com a mínim de 8 m.

Article 109 - Edificació en el pati d’illa o pati posterior de l’edificació
Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents, sens perjudici del que
aquest POUM determini per a cada zona:
1. L’edificació en interior d’illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d’ordenació, no pot
depassar l’alçada màxima de 3,50 metres amidats des de la cota de referència de l’alçada reguladora fins
sobre forjat i s’haurà de cobrir mitjançant coberta plana. Les alçades de les parets mitgeres seran de 1,80 m i
amb obra massissa i amb el mateix acabat de façana en ambdues cares.
2. L’alçària de l'edificació a pati d'illa només podrà entendre’s referida a la rasant d'un carrer, fins a una
profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions interiors d'illa oposades.
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PLANTA

r1

r1

: Rasant del carrer 1

r2

: Rasant del carrer 2

F.E.

: Fondaria edificable

L

: Espai Lliure d'edificació de l'Interior d'illa

P.B.

r2
SECCIÓ

3. S’admetrà l’edificació en soterrani en tot el solar, mantenint la rasant del nivell de la planta baixa.
5. Es prohibeix la construcció de llars de foc, barbacoes, i xemeneies dins el pati d’illa separats de l’edifici
principal. Sempre es faran adossats a l’edifici principal i la xemeneia sobresortirà un metre del ràfec de la
coberta de l’edifici principal. En el cas que l’edifici del costat sigui més alt, la xemeneia sempre haurà de
sobrepassar el ràfec de les cobertes veïnes.

Article 110 - Cossos sortints
1. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa. S’admeten els cossos sortints a partir de la primera
planta, d’acord amb la normativa específica de la zona, amb les següents condicions:
-

No es permeten els cossos sortints tancats en carrers menors de 8m ni semitancats en carrers menors
de 4m.
L’alçària lliure entre la vorera i els cossos sortints no podrà ser inferior a 4,00m.
La forma de la planta dels cossos sortints ha de ser geomètrica, de directrius paralleles i ortogonals al
pla de façana.

2. La volada màxima dels cossos sortints s’amidarà perpendicularment a la línia de façana. Aquests s’hauran
de separar de la paret mitgera almenys 1 metre.
3. Si la volada no es regula a la zona corresponent, aquesta es limita per la més petita de les dimensions
següents:
-

El 10% de l’amplària del vial.
L’amplària de la vorera menys 50 cm.
Una volada màxima de 80 cm. En les façanes laterals no ha se sobrepassar la dimensió de 60
centímetres.

4. La longitud màxima conjunta dels cossos oberts, pot ocupar, com a màxim, 2/3 de la longitud de façana.
Els cossos sortints tancats i semitancats poden ocupar, com a màxim, 1/3 de la longitud de la façana. En el
cas d’un edifici amb front a varies vies la regulació s’aplicarà per al conjunt que formen les diferents façanes.
5. Cada cos sortint tancat tindrà una longitud màxima de 3m
6.El límit lateral del vol dels cossos sortints vindrà definit per un pla normal a la façana separat com a mínim 60
cm de la paret mitgera.
7. La superfície en planta del cossos sortints tancats computa el 100% a efectes de l’índex d’edificabilitat neta
i de la superfície de sostre edificable, mentre que en els semitancats aquesta superfície computa només el
50% i en els oberts no computa per al càlcul d’aquests dos paràmetres, però sí, en canvi, a efectes de
l’ocupació màxima en planta i, si és el cas, per a les separacions als límits parcellaris.
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Article 111 - Regulació de servituds, porxats i passos coberts
S’entén per porxos els espais que pel retranqueig obligat en planta baixa resten com espais s’ús públic o
col.lectiu integrat al vial, coberts per l’edificació de les plantes pis. Aquest retranqueig no comptabilitza als
efectes d’ample de vial.
Les servituds, porxats i passos coberts existents en el moment de l’aprovació d’aquest POUM es podran
mantenir en el cas de possibles transformacions de les edificacions.

Article 112 - Tanques de parcelles edificades
Les tanques tindran, sens perjudici del que aquest POUM determini per a cada zona, les següents
característiques:
- Tanques entre veïns:
- en terrats de planta pis: tindran una alçada de 1,80 metres que serà de material massís i amb
acabat de façana en ambdues cares.
- en jardins de planta baixa: tindran una alçària màxima de 2,00 m. Fins a una alçària de 1.50
metres podrà ser massissa i serà amb acabat de façana i la resta s’acabarà amb vegetació
d’arbust, fusta, reixes o tela metàllica. Es prohibeixen les gelosies i balaustrades.

Article 113 - Reculades de l’edificació
1. S’han de conservar les alineacions actuals amb totes les seves irregularitats excepte si els plànols
d’ordenació indiquen expressament una alineació de façana nova.
2. En tot cas, en les zones que s’autoritzin, les reculades han d’abastar sempre la totalitat de la façana. Els
terrenys resultants han de ser cedits gratuïtament i adscrits a la vialitat pública, els qual s’han d’urbanitzar a
càrrec del propietari.
3. Aquestes reculades no poden modificar l’alçada reguladora de l’edificació ni cap dels límits d’ocupació
de les construccions.
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’entén inclòs aquest condicionament.
5. A la planta baixa es permeten façanes porticades formant porxades, d’ús general, sempre que existeixin
a l’entorn, s’admeti dins de la zona i que la llum entre pilars i la façana reculada, en tota la seva extensió,
sigui com a mínim, d’1,80m i amb una alçada lliure mínima de 3,50m. També s’admeten pòrtics d’accés a
espais interiors públics.
6. Les servituds de pas, porxats i passos coberts existents en el moment de l’aprovació d’aquestes normes,
s’han de mantenir, sense perjudici del que estableix la llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya, relatiu als drets reals, respecte a possibles transformacions de les edificacions.

CAPÍTOL 4 – REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA
Article 114 - Paràmetres que regulen l’edificació aïllada
Definició: És aquella zona en la que l’edificació es preveu amb volumetria independent per a cada una de
les parcelles i que per la baixa densitat d’ocupació i aprofitament, pot deixar-se a la lliure disposició sempre
que compleixi els paràmetres establerts en la zona.
L’edificació aïllada es regula a través de les disposicions següents d’aquesta secció i a través dels paràmetres
que es relacionen a continuació: índex d’edificabilitat net, parcella mínima, façana mínima, nombre màxim
de plantes, alçada màxima, ocupació màxima de la parcella i separacions de l’edificació al carrer i a les
partions de parcella.
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Article 115 - Sòl lliure d’edificació
1. Són els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcella i
separacions mínimes, no podran ésser objecte de cap altre aprofitament més que el corresponent a espais
lliures al servei de l’edificació aixecada a la parcella.
S’haurà de respectar el màxim possible l’arbrat existent a la parcella.
2. S’admet la construcció de piscines. Les separacions mínimes a partions a la que s’ha de situar la piscina
varia en funció de la superfície de la parcella:
- en parcelles de més de 700 m² cal respectar les separacions mínimes que regeixen per a les edificacions.
- en parcelles de fins a 700 m² es podran situar dins la parcella fins a la meitat de les separacions mínimes
que regeixen per a les edificacions.
3. Rampes d’accés als garatges soterranis: S’admet la construcció de la rampa d’accés al soterrani
adossada al límit de parcella, en la franja de separació mínima de l’edificació. S’admetrà la construcció
d’un soterrani amb superfície construïda màxima de 25 m² en la franja de separació màxima únicament per
ubicar-hi l’accés al garatge.
4 Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi aquests sòls cosa que comportarà, per al municipi, el
deure de conservar-los d’acord amb les normes sobre jardins públics, sempre que el municipi consideri que hi
concorren raons d’interès públic, social o comunitari.

Article 116 - Planta soterrani d’un edifici referida a la cota de terreny
Tindrà la consideració de planta soterrani referida a la cota de terreny, la que tingui el sostre a menys d’ 1,00
m per sobre del nivell del sòl exterior definitiu. La part de planta semienterrada, el sostre de la qual sobresurti
més d’1,00 m per sobre d’aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa.
h < 1 m.

P. Baixa

P. soterrani

Article 117 - Planta baixa d'un edifici referida a la cota de terreny
Es considera planta baixa aquella planta el paviment de la qual no supera, en cap punt del seu perímetre, la
cota d’1 metre sobre del perfil natural del terreny.

Article 118 - Alçada màxima de l'edificació referida a la cota de terreny
És l'alçada màxima de l’edificació, per sobre de la qual només poden sobresortir xemeneies i elements
tècnics. Per sobre d’aquesta alçada no s’admeten cossos edificats com caixes d’ascensor, sotacoberts...
L’alçada màxima es compta des de la plataforma on es situa la planta baixa, fins al pla de façana que
coincideix amb el pla inclinat de recolzament de la teula de la coberta inclinada o fins al pla superior de
l’últim element resistent de la coberta plana.
En els casos que, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi esglaonadament, els volums
d'edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o parts de plantes considerades com a planta baixa,
se subjectaran a l'alçada màxima que correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades.
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b

c
a
P. BAIXA

P. BAIXA
c

P. BAIXA

h < 1 m.

d

a-b-c-d- : Àmbit d'ocupació de l'edificació
h màx. : Alçada màxima

L’alçada màxima d’edificació s’estableix per cada zona

Article 119 - Separacions mínimes
1. Les separacions mínimes als límits de parcella són les distàncies mínimes a que poden situar-se les façanes
de les edificacions, inclosos els cossos sortints i també els soterranis, respecte als límits del front, laterals i fons
de la parcella.
2. Les separacions mínimes de l'edificació a la façana de la via pública hauran de respectar tant les
edificacions com els seus cossos sortints i també els soterranis, a excepció de l’accés al soterrani. Els ràfecs
podran envair aquestes franges de separació fins a una distància màxima de 30 cm.
3. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada zona.
4. Excepcionalment, es podran ocupar aquest espai per edificacions auxiliars, quan així ho especifiqui la
normativa particular de la zona, amb les condicions que determini.
5. En el cas de plantes de soterrani resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o excavacions, han de
respectar, en el supòsit d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes establertes a les partions de parcella,
llevat que es tracti de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos en aquestes
plantes i sempre que la part esmentada no excedeixi del 15% de la superfície lliure.

Article 120 - Construccions auxiliars
1. S’entendrà per construccions auxiliars les edificacions al servei de l’edifici principal destinades a porteria,
garatge particular,dipòsit d’estris de jardineria, maquinària de la piscina, vestuaris, quadres, safarejos,
hivernacles, casetes de control, ... El sostre d’aquestes edificacions, si no es determina el contrari en la zona,
computa en el càlcul del sostre màxim.
2. Aquestes construccions respectaran les separacions als límits de la parcella, el seu sostre edificat es
computarà als efectes del càlcul d’edificabilitat i es tractaran amb materials similars als de l’edifici principal.
3. Els garatges al servei de l’edificació es podran autoritzar alineats a façana sempre i quan per les condicions
naturals del terrenys quedin com a soterrani respecte al nivell de planta baixa de l’edifici principal.

Article 121 - Ocupació màxima de parcel.la
1. Per a que les parcel.les amb pendent superior al 30%, l’ocupació fixada en les ordenances de la zona es
disminuirà segons els percentatges que s’indiquen a continuació:
- del 30% al 50% es disminueix en 1/3
- del 50% al 100% es disminueix en 1/2
- si és més del 100% es prohibeix l’edificació
2. Les plantes soterranis no podran ultrapassar l’ocupació màxima de la parcel.la. S’exceptúa el garatge en
substitució del massís de terres, de superfície edificada no superior a 50m2, sense envair, però la separació a
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partió amb els veïns.

Article 122 - Adaptació topogràfica del terreny
En els casos en què sigui imprescindible l’anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de
manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:
1. Les plataformes d’anivellament tocant a les partions no podran situar-se a més d'1,50 metres per damunt o
a més de 2,20 metres per sota de la cota natural de la partió.
No es podrà alterar el nivell natural del terreny a l’interior de la parcella en una franja d’un metre al voltant
del seu perímetre.
En carrers de pendent inferior al 8% no es podrà modificar el nivell natural del terreny en les partions laterals
en la franja delimitada per la meitat de la separació
mínima.

CARRER

Esquema de zones de terreny no modificable en parcelles
ubicades en carrers de pendent < 8%

SV: Separació mínima a vial
SL: Separació mínima a partió lateral
SL: Separació mínima a fons parcel.la

2. Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcella (excepte els soterranis) hauran de disposar-se de
manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:2 (alçada: base) traçats des de les cotes, per
damunt o per sota, possibles segons l’apartat anterior, a les partions.
3. Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar, en la part vista, una altura de 3,00m
4. Es podran fer garatges soterrats a façana, respectant la distància a veïns, amb un mur d’una alçada
màxima de 3 m. sempre que sigui en substitució de terres en un mínim d’un 80% i estigui alineat a façana.
Aquests garatges no computaran a efectes d’ocupació. La superfície màxima serà de 50 m².
En la documentació per a atorgament de la llicència d’edificació caldrà aportar la justificació del nivell
topogràfic inicial i final en plantes i seccions.

Article 123 - Tanques
Les tanques tindran, sens perjudici del que aquest Pla determini per a cada zona, les següents
característiques:
- Tanques a carrer o a zona verda: tindran una alçada màxima d’ 1,80 m. Fins a una alçària d’ 0,60
metres podrà ser massissa i serà amb acabat de façana i la resta s’acabarà amb vegetació d’arbust,
fusta o reixes. Es prohibeixen les gelosies, les balaustrades i la tela metàllica. S’admet que una part de
la tanca sigui massissa fins a 1,80 metres d’alçada per ubicar-hi els comptadors de les installacions.
- Tanques entre veïns: tindran una alçària màxima de 2,00 m. Fins a una alçària de 1.50 metres sobre
tarreny natural podrà ser massissa i serà amb acabat de façana i la resta s’acabarà amb vegetació
d’arbust, reixes, fusta o tela metàllica. Es prohibeixen les gelosies i les balaustrades.
- En el cas en que la separació amb la xarxa viària, per raons d’adaptació topogràfica, s’hagi de fer a
través de murs de contenció, aquests tindran una alçada màxima de 2,50 m per sobre la rasant del
carrer sense possibilitat d’afegir a aquesta línia altra tanca massissa. Per sobre només s’admeten
talussos de 45º.
- En el cas de carrers o límits de parcella amb pendent, la part massissa tindrà sempre la línia final
horitzontal i es dividirà en els trams necessaris per tal que mai tingui una alçada superior als 1,10 metres,
sent els esglaonats màxims de 30 cm
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Article 124 - Cossos sortints
El vol dels cossos sortints 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 tots els cossos sortints
tancats, semitancats i oberts.

CAPÍTOL 5 – REGULACIÓ DE LA VOLUMETRÍA ESPECÍFICA
Article 125 - Ordenació del volum edificable
L’edificació segons volumetria específica està subjecta a les següents condicions:
-

L’edificació es regirà pel que disposen els plans de millora, polígons d’actuació o ordenació d’illa
aprovats. Pel que no s’especifica en aquests serà d’aplicació la normativa urbanística d’aquest
POUM. Tanmateix, pel que fa a les alineacions, en cas de dubte, prevaldran les alienacions
establertes en aquest POUM.

-

La asuperfície de sostre edificable ha de ser la que resulti de l’ordenació volumètrca establerta

Article 126 - Modificació de l’ordenació
1. Caldrà l’aprovació de plans de millora urbana en els següents supòsits:
- Quan el POUM modifiqui alguna de les determinacions establertes segons els sectors, polígons o ordenacions
d’illa, que no siguin aquelles a que es refereixen els articles relatius a celoberts, patis i cossos sortints.
- Quan resulti aconsellable la modificació de volums o de la seva ordenació
- Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui aconsellable l’augment dels sistemes o de les dotacions
2. Els plans de millora no podran augmentar la superfície de sostre edificable ni alterar el tipus d’ordenació ni
augmentar el nombre d’habitatges fixats.
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CAPÍTOL 6 – ELS PARÀMETRES D’USOS I ACTIVITATS
Article 127 - Zonificació i usos
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.
Segons la seva permissivitat es poden distingir en:
a) Usos admesos
Són 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:
1) Ús dominant o principal: El que defineix l’especialització d’un àmbit o zona.
2) Ús compatible: Són els usos que es poden donar simultàniament o coexistir amb l’ús
dominant.
b) Usos prohibits
Els usos prohibits són els que no s’indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl.
2. Segons el seu domini es diferencien els usos següents:
a) Ús de domini públic
Són 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 arrendaments o qualsevol altre tipus d’ocupació.
b) Ús de domini privat
Són aquells usos que es realitzen per particulars en propietat privada. Com a usos privats poden
distingir-se:
1) Particular: és el que realitza individualment el titular d’una propietat.
2) Comunitari: són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma
mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris.
3) Collectiu: són els usos privats destinats al públic o collectivitat. Es caracteritzen per
pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament
d’una quota, d’un preu o alguna altra contraprestació.
1. En els Polígons d’actuació urbanística i Plans de millora urbana s’estableix l'ús dominant i els usos
compatibles admesos
2. Els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar els usos admesos en un àmbit.

Article 128 - Classificació i definició dels usos
El present Pla distingeix i defineix els usos següents:
1. Us residencial:
És aquell ús referit a l’allotjament prolongat de les persones i edificis condicionats per aquesta funció en
unitats anomenades habitatges, així com els espais directament vinculats com són jardins privats, garatges...
1.1 Unifamiliar
Es defineix com aquell edifici per a un habitatge inclòs el garatge propi, situat en parcella independent, en
edifici aïllat o entre mitgeres, amb accés independent i exclusiu des de l’espai públic.
1.2 Bifamiliar
Es defineix com aquell edifici per a habitatge, inclòs el garatge propi, en edifici aïllat o entre mitgeres que
conté dos habitatges amb accés independent.
1.3 Plurifamiliar
aprovació inicial
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Es defineix com aquell edifici que conté dos o més habitatges, amb accés i elements comuns.
1.4 Dotacional
Es defineix com a aquell edifici que conté més d’un habitatge amb elements comuns, de titularitat pública i
destinats a satisfer els requeriments temporals de collectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació
1.5 Habitatge rural
S’entén per ús d’habitatge rural la modalitat d’allotjament que s’estructura funcionalment amb l’explotació
agrícola-ramadera. L’ús d’habitatge rural, per les seves característiques podrà incloure estances per a
l’emmmagatzematge fins esgotar l’edificabilitat dessignada normativament, sempre i quan les
característiques tipològiques d’aquestes justifiquin llur consideració com auxiliars.
2. Usos terciaris i comercials:
Comprèn les activitats de tipus comercial, de oficines i les de servei.
Es considera activitat de tipus comercial la que es desenvolupa en establiments comercials, i que consisteix a
posar a disposició del mercat interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en què les
mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament o condicionament que són usuals en
el comerç. Aquesta activitat es pot desenvolupar a l'engròs i al detall.
Es considera activitat de serveis la que consisteix a la prestació de serveis personals al públic.
2.1 Ús de comerç.
Comprèn les activitats pròpies dels establiments comercials definits a la Llei 18/2005, d’equipaments
comercials que entén per establiments comercials els locals i les installacions, coberts o sense cobrir, oberts al
públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. Tot i que
resten exclosos de la Llei d’equipaments comercials, els establiments dedicats exclusivament a la venda a
l’engròs desenvolupen ús de comerç.
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o collectiu.
Els establiments de caràcter collectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats en un o diversos
edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una manera
empresarialment independent.
D’acord amb la Llei d’equipaments comercials són establiments de caràcter collectiu el centre comercial, el
recinte comercial i la concentració comercial en els termes com els defineix l’esmentada Llei..
2.1.1 Ús de comerç de petita superfície (PEC), són establiments amb una superfície de venda inferior
a 800m2
2.1.2 Ús de comerç de mitjana superfície (MEC), són establiments amb una superfície de venda igual
o superior a 800m2 i inferior a 1.300m2Comprèn aquells establiments individuals o collectius amb una
superfície de venda igual o superior als 500 m²
2.1.3 Ús de comerç de gran superfície (GEC), són establiments amb una superfície de venda igual o
superior a 1.300m2 i inferior a 2.500m2
2.1.4 Ús de comerç de gran superfície territorial(GECT), són establiments amb una superfície de
venda igual o superior a 2.500m2
Aquesta classificació i superfícies s’hauran d’adaptar a la legislació sectorial aplicable en cada moment. La
modificació de classificació i superfícies previstes en aquest article per tal d’adaptar-se a la legsilació
sectorial d’aplicació, no requeriran la tramitació d’una modificació del POUM.
A les zones industrials, terciàries o d’equipaments on s’adment l’ús comercial es podran implantar
establiments comercials singulars.
Les noves implantacions d’establiments dedicats a la venda de carburants localitzables fora de la trama
urbana consolidada es pot incoprorar un petit establiment comercial amb una superfície de venda fins a
200m2, com a servei compelmentàri a la benzinera.
2.2 Oficines i serveis
Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, financers, d’assegurances,
empresarials, professionals o similars, tots ells de caràcter privat, i efectuats en oficines o establiments oberts al
públic o en despatxos particulars.
En aquest sentit comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies d’assegurances, les
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gestories administratives, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines o establiments vinculats al
comerç i a la indústria, i els despatxos professionals o similars.
2.3 Restauració
Comprèn els locals i establiments que tenen com a objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser
consumits en l’establiment on es desenvolupen, com ara els restaurants, bars, restaurant-bar o similars.
3. Usos industrials:
Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem.
Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació o
reutilització de productes industrials, a l’envasat i embalatge així com a l’aprofitament, recuperació i
eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics
utilitzats.
En qualsevol cas la gestió de residus haurà d’efectuar-se conforme el Decret 201/1994, de 3 d’agost,
regulador dels enderrocs i altres residus, conforme la Llei 6/1993, de residus, i aquesta activitat correspon a un
gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
3.1 Indústries o activitats d’emmagatzematge integrades
-

Són aquelles activitats no molestes per a l’habitatge com poden ser laboratoris o tallers de caràcter
individual i familiar que utilitzen màquines mogudes a mà o per motors de petita potència que no
transmetin molèsties a l’exterior i que no produeixin sorolls ni emanacions o perills especials. (Queden
excloses 12-19-a i 12-19-b LIIA).

-

Aquestes activitats han d’ésser compatibles amb l’habitatge i comprenen tallers o petites indústries o
altres activitats que procedeixen de gasos, pols, olors i no facin sorolls, vibracions que puguin ser causa de
molèsties al veïnat. (Queden excloses explícitament 12-19-a i 12-19-b LIIA).

3.2 Indústria urbana / magatzem
Comprèn aquelles indústries / magatzems que essent compatibles amb l’habitatge ja que no produeixen
efectes molestos, nocius, perillosos, greus sobre l’entorn, no s’admeten en promiscuïtat amb aquest. (Queden
excloses explícitament 12-19-a i 12-19-b LIIA).
3.3 Indústria agrupada / magatzem
Comprèn indústries / magatzems no compatibles amb l’habitatge i que poden produir efectes molestos,
nocius, perillosos, greus sobre l’entorn. Comprenen la mitjana i la gran indústria en general, excepte aquelles
que per les seves característiques no poden ser admeses en proximitat a d’altres indústries.
3.4 Indústria / magatzem aïllat
Comprèn aquelles indústries que per les seves característiques s’han d’installar en zones industrials sense
contigüitat amb activitats alienes a aquestes.
Per tal d’imposar les mesures correctores es mantindran les situacions relatives proposades, és a dir, de la 0-9
incloses.
3.5 Magatzem
S’entén per magatzem aquell local on es guarden productes i no es produeix cap manipulació, tria,
agrupament o subdivisió dels mateixos.
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, es considerarà tot el
conjunt com una indústria.
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es faci en el
mateix local, es considerarà tot el conjunt com un ús comercial.
Condicions de reserva d’una plaça d’aparcament per cada 100 m² construïts.
3.6 Tallers de reparació de vehicles
Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles en el ram mecànic i electricitat com activitat
mixta d’indústria i servei, pneumàtics i neteja de cotxes.
No inclouen els tallers de planxisteria o pintura que tindran la consideració d’indústria agrupada.
3.7 Estació de servei
Installacions destinades a la venda al públic de benzines, gasoil i lubricants que tingui, com a mínim, ubicats
aprovació inicial
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de forma conjunta els següents elements:
a) Tres aparells sortidors per al subministrament de benzines i gasoil d’automoció.
b) Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire
c) Equip d’extinció d’incendis
L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis (relacionats amb la installació),
comerç, restauració i tallers de reparació d’automòbils, magatzem (relacionat amb la pròpia installació).
3.8 Subministrament de combustibles
S’inclouen en aquest ús les unitats de subministrament, enteses com tota installació de venda al públic de
benzines, gasoil i lubricants, que no disposin de la totalitat d’elements per ésser considerats estacions de
servei, que disposin d’un o més aparells per al subministrament de benzina i gasoil.
4. Usos recreatius:
Són usos recreatius aquells que es concreten en la realització d’activitats de lleure. Es classifiquen en les
següents categories en funció del grau de transformació del territori necessari per al seu exercici:
4.1 Usos de lleure en espais no adaptats
Comprèn activitats que es desenvolupen de forma temporal sobre àmbits territorials el destí principal dels
quals és un altre (normalment un propi de sòl rústec) amb el qual són compatibles. Aquestes activitats es
classifiquen de la següent manera:
- lleure elemental: comprèn les activitats per a l’exercici de les quals no s’utilitzen animals, mitjans, accessoris
o qualsevol equip complementari i es realitzen individualment o en petits grups. S’inclouen entre altres el
senderisme i el passeig, el repòs, el bany, passar la nit al ras sense tenda de campanya...
- lleure amb equip lleuger: comprèn les activitats per a l’exercici de les quals s’utilitzen animals, mitjans,
accessoris o qualsevol equip complementari, sempre de tipus lleuger i no motoritzat.
- lleure amb vehicles de motor: comprèn les activitats esportives o de lleure, realitzades individualment o en
petits grups i sense assistència de públic no participant, per a l’exercici de les quals s’utilitzen vehicles
motoritzats.
- lleure en espais no adaptats amb assistència de públic: comprèn qualsevol de les activitats incloses en
algun dels nivells anteriors quan s’exerceixen de forma organitzada com a espectacle públic. L’exercici
d’aquest nivell d’usos implica necessariament l’admissibilitat del nivell d’activitat corresponent sense públic.
4.2 Usos de lleure en espais adaptats
Comprèn activitats que es desenvolupen en àrees que, malgrat haver estat preparades per acollir
permanentment o habitualment el seu exercici es mantenen relativament poc transformades respecte de
l’entorn natural. En aquesta categoria s’inclouen, entre d’altres, les hípiques, les installacions per a practiques
esportives a I'aire lliure -amb mínims requeriments urbanitzadors o edificats (petits camps de golf, tir al plat, tir
arnb arc)-, àrees d'acampada (no campaments de turisme)...
Les intervencions de transformació que, amb caràcter general, són admissibles com a pròpies de I'exercici
d'aquest ús (per a I'adaptació dels espais en que han de realitzar-se les activitats) són les següents:
- Aquelles sobre la flora i la fauna estrictament necessàries per a I'exercici de les activitats previstes, excepte
l’eliminació d’espècies protegides i la tala d'exemplars arboris, llevat que es vinculin a usos forestals
permesos.
- Les d'explanació i abancalament, sempre que no es produeixin desnivells respecte a les rasants naturals del
terreny, i que siguin amb materials tradicionals ¡/o compatibles amb el caràcter rústic de I'entorn, i no
cobreixin més del 10% de la superfície destinada a I'ús recreatiu, amb un màxim de 5.000 m2.
- Les de manteniment d'instal.lacions, edificis o infraestructures existents; limitades en el seu abast, intensitat i
característiques de les obres als requisits estrictament necessaris per a I'exercici de les activitats previstes en
aquest nivell d'ús.
- Les d'instal.laci6 de les infraestructures estrictament necessàries per al servei de les activitats recreatives
pròpies, collocant-les de la forma menys impactant, especialment en la seva aparença (preferentment
soterrades).
- La collocació d'elements lleugers, fàcilment desmuntables, destinats a ser utilitzats en I'exercici de les
activitats pròpies, tals com bancs i taules, barbacoes...
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- Obres d'edificació la finalitat de les quals sigui la dotació d'espai construït per a activitats pròpies de I'ús o de
servei al mateix, sempre que la superfície edificada final (incloent la preexistent) no excedeixi una planta
sobre el terreny natural, no superi el 2% de l’extensió total del recinte amb destí recreatiu i es disposi en
volums aïllats. Les característiques i aparença de qualsevol edificació seran les adequades a llur inserció en
un entorn rústic.
4.3 Els usos de lleure en espais edificats
Comprèn els serveis i locals relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no
compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior de
l’establiment.
Comprèn els locals, bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes, cafès teatres, cafès concerts, i les
activitats de joc i atraccions com ara jocs d’atzar, jocs recreatius, atraccions recreatives, bingos o similars.
5. Usos turístics:
Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i viatgers, en hotels, motels,
pensions, hotels apartament, establiments de turisme rural, i en general tots aquells establiments del sector de
l’hostaleria i els seus serveis.
Cal acomplir la reserva de places d’aparcament segons normativa sectorial vigent.
6. Usos d’equipaments comunitaris:
Inclou aquells usos o activitats al servei directe dels ciutadans per a la seva educació, assistència sanitària,
enriquiment cultural, pràctica de l’esport i tots aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en
la ciutat.
6.1 Esportiu
Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l’aprenentatge i el desenvolupament d’activitats esportives en
installacions cobertes o no, com poden ésser: camps de futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa,
esquaix, piscines i similars.
6.2 Educatiu
Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques,
conducció o similars) i nivells oficials (preescolar, nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari) que
s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o privades o en centres docents homologats.
Quan l’ús educatiu precisi d’installacions de tipus industrial, les seves condicions d’installació es regularan
com a mínim amb els criteris de la indústria urbana.
6.3 Sanitari i assistencial
Serveis destinats al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, els sanatoris, les clíniques, els
dispensaris, els consultoris i similars.
També comprèn els serveis destinats a allotjament comunitari com residències, asils, llars de la tercera edat,
etc. sempre que es tracti de centres assistits, basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat
indivisible i, per tant, no siguin assimilables a ús residencial, així com altres establiments que prestin una funció
social a la comunitat com poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de
tractament d’estimulació precoç, centres ocupacions i/o d’atenció especialitzada per a disminuïts, centres
de dia per a gent gran, centres de reinserció social, etc.
Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les residències per guarda i custòdia
d’animals no s’inclouen en aquest ús.
6.4 Socio-cultural
L’ús socio-cultural comprèn les activitats relacionades amb activitats de tipus culturals i de relació social, que
tenen relació amb la creació personal i l’artística i les activitats associatives. S’hi inclouen per tant, els centres
d’associacions cíviques, polítiques o similars (les cases de cultura, els centres cívics, centres socials), i
biblioteques, museus, sales d’art i d’exposició, ludoteques, teatres, cinemes, auditoris, sales de conferències,
arxius i similars.
6.5 Associatiu
Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen en centres d’associacions
cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu i
esportiu.
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6.6 Publico-administratiu
Comprèn els centres o edificis per a serveis de l’administració pública
6.7 Religiós
Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, temples, convents o similars.
6.8 Funerari
Comprèn els locals i les installacions destinades a cementiri i tanatori.
6.9 De transport
Comprèn aquelles activitats destinades a estacions d’autobús i aparcaments.
6.10 Ambientals
Comprèn aquelles activitats destinades a parcs d’energies alternatives, horts municipals, deixalleries i altres.
6.11 Proveïment
Comprèn aquelles activitats destinades a subministrament de matèries primeres com mercats.
6.12 Defensa, seguretat i manteniment
Comprèn els locals i les installacions destinades a casernes, presons, parcs de bombers, centres
d’emergència....
7. Usos d’infraestructures:
Comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i serveis relacionats amb el transport
rodat.
7.1. Ús serveis tècnics
Comprenen les installacions i els espais reservats pels serveis tècnics d’electricitat, abastament d’aigua, gas,
telefonia, telecomunicacions, sanejament i similars, incloses les oficines i magatzems al servei d’aquest ús.
Comprèn, així mateix, les installacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic mitjançant la reducció, la
neutralització i reciclatge dels residus líquids i sòlids com també d’investigació i divulgació d’aspectes
relacionats amb la protecció del medi ambient.
7.2 Ús de comunicacions
Comprèn aquelles infraestructures de transport terrestre (viari, ferroviari) i aeri (aeroportuari) que conformen la
xarxa de comunicacions del territori.
7.2.1 Viari
Comprèn aquelles installacions i activitats pròpies de la xarxa viària, que han de permetre
l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i assegurar un nivell de mobilitat adequat.
7.2.2 Ferroviari
Comprèn aquelles installacions i activitats pròpies de la xarxa ferroviària.
7.2.3 Aeroportuari
Comprèn aquelles installacions i activitats pròpies de la xarxa de transport aeri.
8. Usos agroramaders:
Comprèn aquelles activitats que són pròpies del medi rural destinades a l’explotació del camp, el bestiar o els
boscos, incloses les petites activitats de caràcter familiar o artesanal d’elaboració de productes derivats de la
pròpia explotació agrícola o ramadera.
8.1 Agrícola
Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites activitats de caràcter familiar i
artesanal d’elaboració de productes derivats de l’explotació agrícola. El Pla considera que aquest tipus
d’activitats efectuen des de la vessant paisatgística i ecològica una funció ecològica i paisatgística en el sòl
no urbanitzable.
8.1.1 Cobert o Cabana agrícola. Comprèn els locals situats en sòl no urbanitzable destinat a dipòsit
de materials o productes relacionats directament amb l’explotació agrícola on es situa. La superfície
màxima construïda en planta serà de 16m2 i la seva condició serà de tipología aïllada.
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8.2 Ramader
Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia, custòdia i ensinistrament de bestiar, com
també les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de l’explotació
ramadera.
8.3 Forestal
Comprèn l’ús destinat a manteniment, regeneració i extensió dels boscos.
També s’hi inclouran aquelles activitats silvícoles necessàries per dur a terme la funció principal definida
anteriorment.
9. Usos extractius:
Són usos extractius els que consisteixen en la retirada de materials geològics del seu emplaçament natural
cara al seu posterior aprofitament econòmic. No formen part d’aquesta categoria les extraccions d’aigua, ni
I'aprofitament de recursos minerals extrets com a resultat de moviments de terres per adequar els terrenys a
I'exercici d’altres usos autoritzats.
Els usos extractius s'han d'assignar sempre a àmbits acotats amb caràcter temporal, de forma que I'exercici
de les intervencions associades als mateixos es limita al termini establert en la corresponent autorització;
finalitzada aquesta, o parcialment al llarg de I'explotació d’àmbits acotats, s’ha de procedir a la restauració
dels terrenys per permetre I'exercici d’altres usos.
10. Ús d’aparcament
És el destinat a la parada i guàrdia de vehicles automòbils. El POUM estableix una regulació específica per
aquest tipus d’ús en aquest mateix apartat de la Normativa
11. Ús d’espais lliures
Comprèn aquells espais no edificats protegits o aquells altres destinats a activitats d’esbarjo, esplai i repòs dels
ciutadans.
11.1 Lleure
Comprèn les activitats d’esbarjo, esplai o repòs que es donen en espais no edificats destinats específicament
a aquestes activitats.
11.2 Ecologicopaisatgístic
Comprèn les activitats orientades a la protecció d’espais o territoris no edificats que tenen determinades
característiques medi ambientals o paisatgístiques i que són vulnerables a la pressió urbana. Es refereix a sòls
que constitueixen un hàbitat d’espècies animals o vegetals, valuós per a l’equilibri ecològic i per a la millora
de la qualitat ambiental així com els espais o territoris que destinats o no al conreu, reuneixen les esmentades
característiques i sobretot les paisatgístiques, i que no poden donar suport a més activitats de tipus ramader
que les actualment implantades i previstes per les normes.
També fa referència a les dinàmiques que fan possible aquests hàbitats (continuïtats d’espais lliures,
vegetació, ecosistemes, etc.).

Article 129 - Definició d’activitat, criteris de classificació i regulació sectorial
1. S’entén per activitat aquella acció concreta que ocupa un espai i que està dirigida a la producció,
l’intercanvi i el consum.
2. La concreció de cadascuna de les activitats adscrites per cada ús es poden determinar en una
ordenança específica.
3. Totes les activitats susceptibles d’afectar al medi ambient, la seguretat i la salut de les persones estan
sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de de prevenció i control ambiental de les activitats a
Catalunya, i normativa que la desenvolupi.
Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada Llei, d’acord amb la potencialitat d’incidència
sobre el medi ambient, la seguretat i la salut, estaran sotmeses al règim d’autorització, llicència i control
previstos en la regulació d’aquesta matèria i en les disposicions reglamentàries dictades en desenvolupament
d’aquesta Llei i de l’Ordenança municipal específica.
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Article 130 - Regulació específica dels usos i les activitats
1. Els usos i activitats s’ajustaran a les determinacions dels nivells de regulació següents:
a- Les que s’estableixen per a cada zona (usos compatibles i admesos i usos prohibits).
b- Les que s’estableixen per a la situació relativa respecte altres usos.
c- Les que s’estableixen per a la implantació d’usos en planta baixa d’edificis en determinades àrees de
restricció que han estat delimitades.
d- Les que s’estableixin en relació amb el nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn en ordenances
municipals.
2. El planejament derivat podrà per mitjà de la tècnica de qualificació del sòl, establir els usos admesos,
compatibles i prohibits en cada clau de zona, així com establir subzonificacions i condicionants en els usos
que s’admetin.

Article 131 - Situacions relatives de les activitats
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats d’emplaçament físic
respecte d’altres usos.
2. La situació relativa d’una activitat està determinada per la ubicació que ocupa el local principal i l’accés
a l’activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i inferiors a la principal.

3. D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions (vegeu els gràfics)
Situació TIPUS D’ACTIVITAT
Activitat situada exclusivament en planta soterrani i amb accés independent respecte
0
d’altres usos.
Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés independent dels
1
habitatges.
Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés comú amb els
habitatges.
2
Activitat situada en planta pis d’edificis d’habitatges i amb altres usos diferents de
l’habitatge a les plantes inferiors.
Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb ús d’habitatge a les plantes
3
inferiors.
4
Activitat situada en planta baixa d’edifici sense habitatges.
5
Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges.
6
Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu.
Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge i situada en edifici d’ús
7
exclusiu.
8
Activitat separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar.
9
Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis urbans.

Article 132 - Gràfics que representen les situacions relatives de les activitats
H
H
H/A

H
H
A

H
A
A

A
0

1

2

A
A
4

A
A
5

A
H
A
3
H

A
6

A

A
8
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A : activitat

H : habitatge

situació
l’activitat

de

Article 133 - Usos específics en relació amb les situacions relatives
1. Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, i sens perjudici del que disposa l’article anterior, cada ús
específic es permetrà només en les situacions relatives previstes en el quadre següent:
USOS

SITUACIONS RELATIVES
0
1
2
3
4

Comerç

Comerç
superfície

<150 m2

Hoteler
Restauració
Recreatiu

6

7

8

9

(4)

150 a 799 m2
mitjana 800 a 1999 m2

Comerç gran superfície
Oficines i Serveis

5

(4)

(>2000 m2)
<150 m2
>150 m2

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

<100
d’aforament
>100
d’aforament

persones
persones

Activitats no classificades
Indústria integrada
Indústria urbana
Indústria agrupada
Indústria separada
Magatzems
Serveis tècnics i medi ambientals
Tallers de reparacions Vehicles
Aparcament
Estació de Serveis
Educatiu
<120 m2
>120 m2
Sanitari assistencial
<120 m2
>120 m2
Esportiu
<120 m2
>120 m2
Associatiu
<120 m2
>120 m2
Cultural
Religiós
<120 m2
>120 m2

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(1)

(1)

(1) No, llevat que disposin d’accés independent.
(2) De risc intrínsec baix, a nivell de protecció del foc.
(3) Del mateix titular de l’edifici.
(4) Sense accés al públic.

Ús no permès

Ús permès

2. En relació amb l’ús industrial l’activitat haurà de complir el conjunt d’indicacions que estableix el següent
quadre:

INDUSTRIA
INTEGRADA

SITUACIONS RELATIVES DE LES ACTIVITATS
0–2-3
1
6
4–5-7
Integrada tipus a
Densitat potència Kw/m2
Potència Kw
Emissió de gas
Vibracions en pals

aprovació inicial

0,10
5
0/1/1,5
5

0,15
15
0/1/1,5
5

8

9

0,25
25
0/1/1,5
5
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IND. AILLADA

IND. AGRUPADA

INDUSTRIA URBANA

Nivell sonor màx. a exterior
Nivell sonor màx. a interior
N s max int. habitatge afectada
Integrada tipus b
Densitat potència Kw/m2
Potència Kw
Emissió de gas
Vibracions en pals
Nivell sonor màx. a exterior
Nivell sonor màx. a interior
N s màx int. habitatge afectada
Densitat potència Kw/m2
Potència Kw
Emissió de gas
Vibracions en pals
Nivell sonor màx a exterior
Nivell sonor màx a interior
N s màx int. habitatge afectada
Densitat potència Kw/m2
Potència Kw
Emissió de gas
Vibracions en pals
Nivell sonor màx. a exterior
Nivell sonor màx. a interior
Densitat potència Kw/ m2
Potència Kw
Emissió de gas
Vibracions en pals
Nivell sonor màx. a exterior
Nivell sonor màx. a interior

DIA
40
55
25

NIT
0
0
0

0,10
10
1/2/1,5
5
DIA
NIT
40
0
60
0
25
0
0,10
10
1/2/1,5
15
DIA
NIT
55
0
65
0
25
0

DIA
40
55
25

NIT
30
45
10

0,15
25
1/2/1,5
5
DIA
NIT
40
30
60
50
25
10
0,15
25
1/2/1,5
15
DIA
NIT
45
35
65
55
30
20

DIA
40
55
25

NIT
30
45
10

0,25
100
1/2/1,5
5
DIA
NIT
40
30
60
50
25
10
0,25
125
1/2/1,5
15
DIA
NIT
45
35
65
55
30
20

0,25
350
1/2/1,5
15
DIA
NIT
45
35
65
55
30
20
illimitat
illimitat
1/2/1,5
25
DIA
NIT
50
45
75
70

illimitat
illimitat
1/2/1,5
25
DIA
NIT
50
50
75
70
illimitat
illimitat
1,5/2,5/20
25
DIA
NIT
50
50
80
80

illimitat
illimitat
1/2/1,5
25
DIA
NIT
50
50
75
70
illimitat
illimitat
1,5/2,5/20
25
DIA
NIT
50
50
80
80

Article 134 - 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 installars’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 estableix les ordenances municipals, pugui permetre la seva compatibilitat.
b) Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells que es fixin en la corresponent
ordenança reguladora.
2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres usos, s’estableix
mitjançant els següents paràmetres:
- Sorolls i vibracions
- Contaminació atmosfèrica
- Aigües residuals
- Residus sòlids
- Càrrega i descàrrega
- Aparcament
- Olors
- Radiacions electromagnètiques
- Risc d’incendi
- Risc d’explosió
3. Els anteriors paràmetres hauran de regular-se específicament a través de “l’ordenança reguladora de la
incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient” valorant el seu nivell d’incidència sobre l’entorn i
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el medi ambient.

Article 135 - Sorolls i vibracions
Definicions
1. S’utilitzaran les definicions acústiques, notacions i unitats que figuren a les normes tècniques vigents.
Projecte acústic
1. S’exigirà un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim establert per l’annex 10 del 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, a totes les activitats contigües a habitatges (situacions relatives 0, 1, 2, 3 i 6), i que
funcionin, totalment o parcialment, en horari nocturn. Aquest estudi haurà de basar-se en el Decret 245/2005,
de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
2. S’exigirà igualment un projecte acústic a les activitats situades en contigüitat amb usos educatius o
sanitarioassistencials.
3. Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de projecte acústic a aquelles activitats que,
malgrat que funcionin exclusivament en horari diürn, es realitzin en contigüitat amb l’habitatge i presentin
especial problemàtica pel que fa als sorolls i les vibracions.
4. El projecte acústic es presentarà conjuntament amb la sollicitud de llicències d’installació, ampliació o
modificació de les activitats.
Regulació de les vibracions
1. Els nivells de vibracions màxims permesos vindran regulats per ordenança municipal.
2.Per tal d’evitar la transmissió de vibracions i sorolls a través de l’estructura, en activitats situades en
contigüitat amb l’ús d’habitatge, educatiu i sanitario-assistencial, s’adoptaran les següents mesures
preventives:
a) Totes les màquines aniran dotades d’elements esmorteïdors de vibracions o es muntaran sobre brancades
apropiades per esmorteir les vibracions.
b) Les màquines s’installaran separades de les parets mitgeres i en cap cas no podran tenir suport en parets,
ni en pilars, ni en sostres, llevat, en aquest últim cas, de petites unitats auxiliars d’aire condicionat o de
ventilació, sempre que la suspensió es faci mitjançant la installació d’esmorteïdors de baixa freqüència.
c) Les connexions de ventiladors centrífugs, compressors, bombes i en general d’equips de transport de fluids
als conductes de distribució i canonades s’executaran sempre mitjançant acoblaments elàstics.
d) Els elements de suport de conductes i les canonades de distribució de fluids es muntaran, particularment
en els primers trams, amb elements elàstics, per tal d’evitar la transmissió de vibracions a través de l’estructura
de l’edifici.
e) En travessar parets, els conductes i canonades ho faran sense encast i amb muntatge elàstic de provada
eficàcia.
Horaris
A efectes d’aplicació dels nivells màxims admissibles, es consideren horaris diürn i nocturn els que s’indiquen a
la taula següent:
ZONA RECEPTORA

Zones residencials

HORARI
Dia

Nit

8 - 22

22 - 8

Article 136 - 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 137 - Simultaneïtat d’usos
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent l’ús més
aprovació inicial
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desfavorable quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.

Article 138 - Mesures tècniques correctores d’activitats i de xarxes de serveis
1. Per a la installació 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 a 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.
4. En sol urbà consolidat es prohibeixen les modificacions i les ampliacions de la xarxa elèctrica aèria de baixa
tensió per donar servei a usuaris i es prohibeix, en tots els casos, el pas aeri per sobre dels espais públics
(creuament de carrers, places, etc,..).
Igualment es prohibeixen les modificacions i ampliacions de les xarxes elèctriques d’alta tensió aèries.
Només s’autoritzaran les ampliacions aèries de línies de telefonia per escomeses a usuaris privats, excepte els
creuaments aeris per sobre dels espais públics, que s’hauran de fer amb conversions soterrades.
Las modificació o ampliació de xarxes d’enllumenat públic es projectaran soterrades i es farà la conversió en
façanes per a cada punt de llum en el cas de vials estrets, en els quals les façanes fan de suport de les
làmpades.
Les façanes dels edificis privats o públics, en alineació de vials, estaran a disposició de les necessitats de
conversió de les línies elèctriques aèries en soterrades, de suport de línies de telefonia i de l’enllumenat públic.

Article 139 - Regulació de l’ús d’ aparcament
Règim aplicable
1. L’àrea d’estacionament és un espai obert, fora de la calçada, especialment destinat a parada o terminal
de vehicles automòbils.
2. Es designa amb el nom d’aparcament els espais situats a l’interior de l’edifici o en el sòl o subsòl de terrenys
edificables del mateix solar, i les installacions mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles
automòbils.
3. La construcció dels estacionaments i aparcaments s’ajustarà a les condicions definides en aquest apartat i,
a més, a les limitacions addicionals exigibles d’acord amb altres possibles usos compatibles, com per exemple
estacionaments de servei, neteja de vehicles, tallers de reparació d’automòbils i installacions auxiliars.
Reserves mínimes
Aparcament per a vehicles: Turismes
- ús habitatge plurifamiliar: 1,5 plaça per habitatge.
- ús habitatge unifamiliar: 2 places per habitatge.
- ús industrial: 1 plaça / 100 m2 sostre o fracció
Aparcament per a vehicles: vehicles pesants
- ús industrial: 1 plaça / 500 m2 sostre o fracció
- ús habitatge: 0,5 places / habitatge o 1 plaça / 200 m2 sostre o fracció
1.En la clau 1, tant en el cas de creació d’habitatges nous en edificis de nova planta, com per l’ampliació
d’edificacions existents, quan es demostri que tècnicament és impossible, s’admetrà la no aplicació de
l’obligació de places d’aparcament. S’entén per “tècnicament impossible” quan per la geometria o
dimensions de la parcella (menors de 7 metres de façana) o de l’edifici existent: no sigui possible la
construcció dels aparcaments necessaris, sigui extremadament dificultosa la seva execució, o perquè en la
planta baixa on seria possible ubicar-hi les reserves dels aparcaments necessaris es té la previsió o existeix una
activitat admesa pel planejament diferent a la d’habitatge.
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2.Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar
els diferents paràmetres sobre cada ús.
3.Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos on no s’ha especificat la reserva de places d’aparcament,
s’hauran de preveure les adequades aplicant per analogia, els mòduls mínims de previsió d’aparcament i el
seu valor el precisarà en cada cas l’Ajuntament.
Superfície computable
1. Les superfícies d’edificació preses per calcular el nombre de places d’aparcament, d’acord amb les
normes urbanístiques del POUM hauran de referir-se a la “superfície total construïda”, que comprèn la del
local destinat a l’activitat considerada, la dels serveis, magatzems i altres annexos existents.
2. Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats resulti un número
fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat podrà descomptar-se i la superior a la
meitat haurà de computar-se com un espai més.
Superfície de la plaça
1. Cada plaça d’aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de dos metres i vint centímetres
per quatre metres i cinquanta centímetres (2,20x4,50 m) i amb una altura lliure mínima de dos metres i vint
centímetres (2,20 m). L’espai mínim en superfície de la plaça d’aparcament no podrà estar ocupat per cap
element (ni pilars o altres elements estructurals).
2. En els garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, serà necessari reservar permanentment, en la
planta de més fàcil accés, i el més proper possible a aquest, com a mínim una plaça per cada cent de la
seva capacitat total, per a vehicles que transporten passatgers minusvàlids. L’amplada mínima serà de tres
metres i trenta centímetres (3,30 m).
3.Les places d’aparcament per a motocicletes disposaran d’un espai configurat per un mínim d’un metre per
dos metres i vint centímetres (1,00x2,20).
4.Les places per a turismes ubicades en espai lliure de parcella estaran configurades per un espai mínim de
dos metres i vint centímetres per quatre metres i cinquanta centímetres (2,20x4,50 m), mentre que les de
vehicles pesants seran de tres metres per quinze metres (3,00x15,00 m).
Llicències
Estaran subjectes a llicència prèvia de l’Administració municipal la installació, ampliació i modificació
d’estacionaments i aparcaments. En la sollicitud corresponent es farà constar, de forma expressa, a més dels
requisits generals pertinents a cada cas, la naturalesa dels materials de construcció, número, pendent i
dimensions de les rampes i radis de gir i dels accessos a la via pública i les mesures de precaució projectades
per evitar incendis.
Activitat industrial
D’acord amb les normes urbanístiques del POUM, els aparcaments s’assimilaran a l’ús industrial a efectes
d’admetre’ls per a l’emplaçament i la situació en que es trobin. Tot i així, en el cas d’allotjar un màxim de
quatre vehicles automòbils en un local de superfície no superior a cent metres (100 m2) no quedaran
subjectes al tràmit d’activitat industrial.
Relació amb la circulació
1. Els estacionament i aparcaments es projectaran atenent sempre les seves possibilitats d’accés i les
necessitats de la circulació.
2. Si s’installés en immobles amb façana a més d’una via pública, les sortides hauran de projectar-se per
aquella que resulti més adequada atenent la circulació rodada existent en cadascuna de les vies públiques.
La solució proposada es raonarà en un estudi de naturalesa i intensitat del trànsit.
Altura lliure mínima
Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els seus punts de dos metres i vint centímetres (2,20 m) que no
es podrà reduir amb canalitzacions o installacions similars en les zones de circulació. En l’exterior s’indicarà
l’altura màxima dels vehicles que poden penetrar, inferior en cinquanta centímetres (50 cm) l’altura lliure de
pas del local i l’accés.
Disposició de les places
La disposició de les places d’estacionament i aparcament serà la suficient perquè es pugui accedir a totes
elles directament de forma individualitzada.
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Passadissos i accessos
En els plànols dels projectes que es presentin amb les sollicituds de llicència figuraran assenyalats els
emplaçament i passadissos d’accés dels vehicles, tant en els estacionaments com en els aparcaments.
Rampes i accessos
1. L’amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a cinc metres i quaranta centímetres (5,40 m) per
a dos sentits de circulació i a tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m) per a un únic sentit. Aquesta
amplada haurà de respectar-se en l’entrada de l’aparcament i en el tram de quatre metres (4,00 m)
immediatament posterior. En els aparcaments dotats amb medis mecànics substitutoris de rampes, quan no
tinguin més de dotze places i s’autoritzin excepcionalment, la zona d’espera des de l’entrada serà de set
metres i cinquanta centímetres (7,50 m) i l’amplada no inferior a cinc metres (5,00 m), mentre que en els
aparcaments robotitzats serà la suficient perquè eviti l’espera en la via pública. En aquest cas, s’haurà de
garantir una capacitat d’entrada per hora igual a un mínim de la meitat de la capacitat total de
l’aparcament. En tot cas, l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda
condicionada als requisits de tràfic, mobilitat i accessos que determini l’Ajuntament.
2. Els accessos per a un únic sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en un i altre sentit
mitjançant la senyalització adequada.
3. Les rampes tindran l’amplada suficient no inferior a tres metres (3,00 m) per al pas lliure dels vehicles; quan
des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre extrem, i la rampa no permeti la doble circulació, haurà de
disposar un sistema de senyalització adequat de bloqueig.
4. Les rampes on els vehicles hauran de circular en els dos sentits, tindran una amplària suficient no inferior a
cinc metres (5,00 m) per al pas simultani de dos vehicles, sempre que la planta o plantes a les quals serveixin
sobrepassin la capacitat de 40 places.
5. Els aparcaments amb capacitat per a més de 40 places hauran de disposar, com a mínim, d’un accés per
a dos sentits de circulació d’una amplària no inferior a cinc metres i quaranta centímetres (5,40 m) o de dos
accessos per a un únic sentit de tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m) d’amplària mínima per a
cadascun.
6. Els aparcaments amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir com a mínim dos accessos, que
seran abalisats de manera que s’estableixi el sentit únic de la circulació.
Pendent de les rampes
Les rampes no sobrepassaran del 20 per 100 en el punt de màxim pendent. L’amplària mínima serà de tres
metres (3,00 m), amb el sobreample necessari en les corbes. En els quatre metres (4,00 m) següents de
profunditat als accessos del local, les rampes tindran un pendent màxim del 4 per 100 quan hagin de ser
utilitzades com a sortida al carrer.
Aparells muntacotxes
Excepcionalment, es podrà autoritzar la installació d’aparells muntacotxes per a l’accés al garatgeaparcament. Quan l’accés es realitzi exclusivament per aquest sistema s’installarà un aparell per cada 20
places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un fons mínim de 7,50 metres i l’ample no serà inferior a 5
metres.

Article 140 - Regulació dels paràmetres exclusius per a l'ús dels serveis privats tipus bars,
restaurant-bar, restaurant, croissanteries, venda de pa amb degustació i similars
(s’exclouen discoteques, sales de festes, sales de ball, bar musicals, cafè teatre, cafè
concert o similars).
Legislació vigent
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el
Decret 112/2010 Reglament que la desenvolupa
Règim aplicable
1. Aquest article estableix la normativa i paràmetres a aplicar als usos de totes les activitats d'esbarjo de tipus
bar, bar-restaurant, croissanteria o similar, realitzades per iniciativa privada o pública, amb venda i consum
de begudes alcohòliques o sense.
2. Tant per la naturalesa de l’activitat en qüestió com per les característiques dels locals que les acullen
s’exigirà en tots els expedients un projecte d’aïllament acústic.
78

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

3. Les sollicituds de llicència d’obertura, ampliació o modificació important de l’activitat (bars, restaurant-bar,
restaurant, croissanteries, venda de pa amb degustació i similars) aniran acompanyades, a part de tota la
documentació normal, d’un certificat emès per un tècnic competent, visat pel collegi professional que
correspongui, que posi de manifest el valor de l’aïllament acústic mesurat 'in situ'.
4. El nivell sonor admissible vindrà regulat pel mapa de capacitat acústica.
Paràmetres urbanístics
1. Es fixen els següents paràmetres urbanístics mínims per a la installació de bars, restaurant-bar, restaurant,
croissanteries, venda de pa amb degustació i similars:
-

Alçada mínima exigible: 3 metres en un 90% de la seva superfície útil

-

Superfície útil mínima exigible: 60 m² (es considera superfície útil la compresa per l'espai del bar
incloent la zona de la barra, cuina i serveis sanitaris, excepció feta dels magatzems i patis interiors).

-

L’espai on es desenvolupa l’activitat ha de tenir una amplada útil interior mínima en la façana
directa al vial de 4 metres.

No obstant això, l’alçada reguladora mínima exigible podrà ser de 2,6 metres i la superfície útil exigible podrà
ser de 50 m² en els establiments que s’installin en la qualificació de zona de nucli antic, Clau 1a ; sempre que
es compleixin simultàniament les condicions següents:
1) Quan es tracti d’edificis de més de 25 anys d’antiguitat, en els quals no s’hagi canviat la cota del primer
forjat.
2) Quan es restauri la façana corresponent a la planta baixa deslliurant-la de qualsevol element estrany
sobreposat en el temps, en relació amb la seva coherència formal i tipològica amb el conjunt de la façana.
3) Quan la retolació de l’establiment compleixi l’ordenança vigent sobre retolacions comercials, tendals i
disposicions de plantes baixes comercials.
Canvis de titularitat
1. En cas que hi hagi un canvi de titular l’activitat no podrà continuar si no s’adequa totalment a la normativa
vigent en el moment del canvi; en cas d’impossibilitat d’adequació a la normativa vigent no es podrà
tramitar el canvi de titularitat.
2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, als sollicitants de canvi de nom d’una d’aquestes activitats
que disposin de llicència d’obertura quan entri en vigor aquesta normativa no se’ls exigirà el compliment dels
paràmetres urbanístics mínims, si els nous titulars són parents en primer grau de consanguinitat de l'antic titular
de l’establiment, o que, no existint parentiu amb l’antic titular, l’activitat no s’hagi interromput per un període
superior a l’any.
3. Per tal de vetllar que no es faci frau, a la finalitat d’aquesta exempció caldrà que el titular fiscal de
l’activitat després del canvi de nom sigui la persona que regeixi efectivament el local. A aquests efectes,
l'Ajuntament es reserva el dret de revocar l’autorització de canvi de nom que en els casos puntuals en què
l’hagi pogut concedir.
Mesures correctores específiques
1. Per a la prevenció contra vibracions, i per tal d’evitar soroll a través de l’estructura, particularment en
edificis eminentment residencials o bé d’ús mixt d’habitatges i altres activitats, així com a locals que afrontin
amb habitatges, es tindran en compte les següents mesures:
-

Totes les màquines installades al costat o sota d’habitatges aniran dotades d’elements esmorteïdors
de vibracions.

-

Les màquines i motors s’installaran a una distància de 80 cm de parets mitgeres i en cap cas podran
tenir suports en parets, pilars ni sostres, llevat aquest últim cas de petites unitats d’aire condicionat
sense compressors, sempre que la suspensió es faci mitjançant la installació d’esmorteïdors.

-

Quan el focus emissor de soroll sigui un aparell es podrà exigir com a complement dels requisits
referents als aïllaments acústics la installació d’un limitador de volum automàtic i calibrable. L’aparell
serà fàcilment precintable i degudament homologat, quan això sigui possible.

Article 141 - Regulació dels paràmetres exclusius per a l'ús de sales de festa, sales de
ball, discoteques, bars musicals, cafè teatre, cafè concert o similars
Legislació vigent
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Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el
Decret 112/2010 Reglament que la desenvolupa
Règim aplicable
1. Aquest article estableix la normativa i paràmetres a aplicar als usos de totes les activitats com sales de
festa, sales de ball, discoteques, bars musicals, cafè teatre, cafè concert o similars que estan incloses en el
Catàleg del reglament de policia i espectacles (llevat les activitats de restauració), realitzades per iniciativa
privada envers el públic.
2. No es podran installar discoteques ni altres activitats d'esbarjo compreses dintre els serveis privats o d’ús
recreatiu que suposin l’existència d’actuacions en directe en locals que formin part d’edificis d’habitatges.
Mesures correctores específiques
1. L'Alcaldia pot ordenar la installació d’un limitador de volum que es precintarà després de la seva
calibració a un nivell sonor d’emissió prefixat en funció de l’aïllament acústic brut i el límit sonor normatiu que
correspongui.
2. L’atorgament de nova llicència municipal per a la installació, obertura i funcionament de sales de festa,
sales de ball, discoteques, bars musicals, cafè teatre, cafè concert o similars, estarà subjecta en tot cas al
compliment de les condicions següents:
a) Que els establiments disposin d’un nombre de places d’aparcament privades per a turismes
equivalent a la meitat del seu aforament autoritzat;
b) Que l’aparcament es trobi a una distància no superior als deu metres del local; aquesta distància es
prendrà sempre en mesures ortogonals, en les què no es computaran les amplades dels vials públics.
3. L'Ajuntament, en atenció a les peculiaritats del local i guardant sempre la proporcionalitat deguda, podrà
exigir als peticionaris, amb caràcter previ a l’autorització de l’activitat, la redacció i la tramitació d'un pla
especial que ordeni l’estacionament a la zona i els accessos a l’aparcament.
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TÍTOL 4 – RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL 1 – DISPOSICIONS GENERALS
Article 142 - Règim urbanístic del sòl
El règim urbanístic del sòl i, per tant, les facultats urbanístiques que confereix la seva propietat, d’acord amb
allò que preveu la legislació urbanística vigent, es defineix a través de la classificació del sòl i de la
qualificació del sòl.

Article 143 - Classificació del sòl
1.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal classifica el sòl del terme municipal de La Pobla de Lillet d’acord
amb l’article 24 i següents del TRLU :
• Sòl urbà:

sòl urbà consolidat (SUC)
sòl urbà no consolidat (SNC)

• Sòl no urbanitzable (SNU)
2.

Dintre del sòl urbà, atenent a les condicions establertes en els articles 30 i 31 del TRLU, el Pla estableix una
diferenciació entre el sòl urbà consolidat i el sòl urbà no consolidat. El sòl urbà no consolidat el conformen
els polígons d’actuació urbanística i els plans de millora urbana que defineix el POUM. El sòl urbà no
consolidat passarà a ser consolidat per mitjà dels procediments establerts a l’ordenament urbanístic, i
sempre serà necessària l’aprovació definitiva dels plans de millora urbana, la realització efectiva de les
obres d’urbanització i el compliment de les corresponents obligacions per part dels propietaris.

3.

En sòl no urbanitzable, es determinen aquells sòls que pels seus valors han de ser objecte de conservació i
protecció.

4.

La delimitació d’aquestes classes i categories de sòl es grafia en els plànols d’ordenació relatius al Règim
del Sòl.

5.

La regulació de cadascuna d’aquestes classes de sòl abans esmentades i de les seves respectives
categories, es determina en els capítols següents d’aquest títol.

Article 144 - Qualificació del sòl
1.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal qualifica el sòl en zones i sistemes.

2.

La delimitació concreta de les zones i sistemes, i la localització indicativa de les zones preferents a detallar
i els sistemes inclosos en sectors de planejament s’especifiquen en les diferents sèries de plànols
d’ordenació inclosos en el Pla.

3.

La regulació detallada de cadascuna de les zones i dels sistemes s’estableix en els capítols següents
d’aquest títol.
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CAPÍTOL 2 – REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES

SECCIÓ 1 – DISPOSICIONS GENERALS
Article 145 - Definició dels sistemes i tipus
1.

Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general fonamentals per assegurar el
desenvolupament i el funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els
objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris,
serveis tècnics i d’espais lliures en general.

2.

El POUM estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi de forma
més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin a cada
sistema.

3.

Els sòls destinats a sistemes per aquest POUM es qualifiquen de la forma següent:
-

Sistemes de comunicacions:

Sistema viari (clau X)

-

Sistemes d’espais oberts:

Sistema de protecció de sistemes(clau S)
Sistema hidrogràfic (clau H)
Sistema d’espais lliures/zones verdes (clau V)

-

Sistemes d’equipaments:

Sistema d’equipaments (clau E)
Sistema de serveis tècnics i ambientals (clau T)
Sistema d’habitatge dotacional (clau D)

Article 146 - Tipus de sistemes
1.

Són sistemes generals els terrenys que aquest Pla, d’acord amb el que estableix l’article 34.1del TRLU,
reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell
de servei és d’abast municipal o superior i configuren l’estructura general i orgànica del territori i
determinen el desenvolupament urbà.

2.

Són sistemes locals els terrenys que aquest Pla, d’acord amb el que estableix l’article 34.2 del TRLU,
reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell
de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà del municipi,
d’acord amb el que estableix, en aquest darrer cas, el POUM. L’ordenació dels sistemes locals haurà de
ser coherent amb els sistemes generals.

3.

El POUM pot preveure com a sistemes reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics,
d’acord amb el què disposa l’article 34.3 del TRLU.

4.

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 TRLU. 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.

Article 147 - Desenvolupament. Gestió i execució dels sistemes
1.

Per a la gestió i execució dels sistemes, així com per a la seva adquisició, es procedirà segons el règim
urbanístic del sòl en què se situïn d’acord amb el que es determina al present article i altres concordants
d’aquestes normes i d’acord amb la legislació urbanística vigent.

2.

Els terrenys qualificats com a sistemes de titularitat pública per aquest POUM seran adquirits per
l’administració actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la
legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest Pla, o per expropiació forçosa.
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3.

Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcellació, s’adquireixen mitjançant cessió obligatòria i
gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 150 del TRLU. Si cal avançar l’obtenció de la titularitat
pública, i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no és suficient, es pot també efectuar una
actuació aïllada expropiatòria, en el qual cas l’administració adquirent se subroga en els drets i els deures
de la persona que n’era propietària.

4.

L’adquisició dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcellació es poden adquirir mitjançant l’actuació
expropiatòria que correspongui.

5.

El cost d’adquisició d’aquests terrenys i l’execució dels sistemes podrà ser repercutit segons sigui
procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o polígon d’actuació, o mitjançant la
imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resultin especialment beneficiats de la
millora, previ l’acord i requisits pertinents.

6.

Les reserves de sòl per a sistemes locals, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als efectes
del càlcul de l’aprofitament urbanístic.

7.

Les reserves de sòl per a sistemes generals, que el POUM inclogui en polígons d’actuació o bé en sectors
de planejament derivat, als efectes de la seva gestió, queden classificades com a sòl urbà, i són part
integrant del sector i se subjecten a les següents determinacions:
a.

Se’ls atorga l’aprofitament de l’àmbit d’actuació.

b.

Computen als efectes de determinar els sistemes locals, al servei de l’àmbit d’actuació.

8.

En els sòls qualificats d’equipaments comunitaris i serveis tècnics, un cop siguin de titularitat pública
podran atorgar-se concessions administratives o altre procediment anàleg per a la construcció i
explotació d’aquests sistemes, en les condicions i procediments legalment establerts, i d’acord amb les
determinacions definides en aquest Pla.

9.

Aquest POUM pot, quan sigui necessari per a la implantació d’infraestructures i serveis de connexió o per
l’ampliació o el reforçament d’aquestes infraestructures i serveis:
a.

Vincular a sectors de sòl urbanitzable, als efectes de llur obtenció, sòls reservats per a sistemes
urbanístics que estiguin classificats com a sòl urbà o com a sòl no urbanitzable per aplicació dels
criteris de classificació de la Llei d’urbanisme.

b.

Vincular a sectors subjectes a un pla de millora urbana, o a polígons d’actuació urbanística en sòl
urbà no consolidat, als efectes de llur obtenció, sòls reservats per a sistemes urbanístics que estiguin
classificats com a sòl no urbanitzable per aplicació dels criteris de classificació de la Llei d’urbanisme.

10. En els casos previstos en aquest apartat els terrenys vinculats no formen part del sector ni del Polígon
d’actuació urbanística ni als efectes de l’aplicació dels índexs d’edificabilitat i altres paràmetres
urbanístics, ni als efectes de compliment dels estàndards de cessions per a sistemes, ni als efectes de
còmput de les superfícies necessàries per exercir la iniciativa en matèria d’execució del planejament, i la
seva obtenció per mitjà de la reparcellació es produeix en els termes que estableix l’article 133.4 del
RLUC.
11. Són aplicables els supòsits de compatibilitat entre sistemes i altres qualificacions que preveu aquest
POUM, conforme es determina a l’article 34 del RLUC.
12. Quan els sòls qualificats com a sistemes generals pertanyin a més d’un terme municipal, el
desenvolupament de les determinacions d’aquest POUM es farà amb la participació i coordinació de
totes les entitats locals implicades i Administracions públiques competents.
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SECCIÓ 2 – SISTEMES DE COMUNICACIÓ.
Article 148 - Disposicions generals
1.

El POUM estableix les determinacions dels sistemes de d’infraestructures de comunicació i transport, sens
perjudici del seu ulterior desenvolupament. Aquests sistemes de comunicació comprenen totes les
infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per transport terrestre,
marítim o aeri, i comprèn també les àrees de domini públic, a banda i banda de la infraestructura, i les
àrees d’aparcament de. En el cas de La Pobla de Lillet, els sistemes de comunicació queden limitats al
sistema viari (clau X).
S’admet l’ús del subsòl per a la installació de serveis públics, gestionats de manera directa o indirecta. En
qualsevol cas, la utilització d’aquest espai ha de quedar protegida amb una estructura preparada per a
suportar el trànsit i una sobrecàrrega d’ús públic.

Article 149 - Sistema viari (X)
1.

Definició i règim:
a.

El sistema viari comprèn les installacions i els espais reservats per a la xarxa viària, els estacionaments i
altres serveis, destinats a la circulació de vehicles i persones, necessaris per assegurar nivells suficients de
mobilitat i accessibilitat dins del terme municipal.

b.

Comprèn les següents infraestructures de transport terrestre: carreteres, camins, carrers i els
aparcaments, ja siguin existents, modificades o de nova creació.

2.

S’estableixen les següents categories de vies:
a.

X1- Xarxa territorial bàsica. És la xarxa viària de caràcter supramunicipal dels catàlegs oficials de
carreteres que, juntament amb la bàsica, conforma l’estructura general del territori. La conformen
carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica.

b.

X2- Vialitat bàsica local. Correspon al conjunt de vies i carrers d’abast local de titularitat municipal,
essent la xarxa viària urbana i interurbana estructurant, tant els que es troben en sòl urbà com
urbanitzable, inclou els camins principals.
Té la consideració de tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà pel
planejament urbanístic i 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 aquests trams, el règim d’autoritzacions seguirà les disposicions establertes
en la legislació vigent.

c.

X3- Xarxa viària complementaria. Comprèn la vialitat urbana d’ús intern, així com camins agrícoles i
senders que el pla reconeix. En el sòl urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del pla
parcial corresponent.

d.

Xa- Àrees d’aparcament. Espais públics lligats a la xarxa viària, específics per a l’aparcament de
vehicles, camions i autobusos. Els aparcaments es regulen segons l’Article 139 d’aquestes Normes
Urbanístiques

e.

Xs- Xarxa de senders i camins rurals. El POUM identifica en els seus plànols d’ordenació els següents
tipus de senders i camins rurals:

3.

Grans i petits recorreguts (GR i PR): comprèn les rutes ja senyalitzades i reconegudes per les
entitats excursionistes del territori., així com els camins de transhumància.

•

Senders i camins rurals: comprèn aquells traçats forestals i rurals que defineixen una xarxa
d’accessibilitat als nuclis i al seu territori proper, i que mantenen els lligams existents entre
prats de les cotes altes i els terrenys dels prats de dall a les cotes baixes.

•

Vies pecuàries: es regiran per la llei 3/1995 de 23 de març i segons la Normativa que li sigui
d’aplicació.

Condicions d’ordenació i ús:
a.

84

•

Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb caràcter
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s’indicarà en els plànols d’ordenació mitjançant una línia discontinua sobre la corresponent zona.
b.

Temporalment i mitjançant autorització de l’Ajuntament, s’hi admet l’ús de l’espai públic.

c.

Les determinacions del Pla d’ordenació urbana municipal, pel que fa a la xarxa viària es podran
completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i s’ajustaran
mitjançant plans especials i/o plans de millora en el sòl urbà.

d.

La implantació de noves infraestructures lineals al territori ha d’incorporar mesures correctores per
assegurar la seva permeabilitat biològica. Aquestes mesures s’han d’extremar quan les
infraestructures separin sòls de protecció especial, travessin algun connector territorial o la xarxa
hidrogràfica.
Les noves infraestructures han de minimitzar la fragmentació dels espais d’interès agrícola en la
definició del traçat.
Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmunts, escombreres o superfícies ocupades pel
parc de maquinària, cal assegurar la seva revegetació amb les mateixes espècies de la zona, amb
una densitat adequada, determinada pels serveis municipals.
Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d’estar adaptades a la
protecció de la fauna en concret, es recomana sempre que sigui possible el següent:
1.

Que la inclinació de les parets de les obres de drenatge no superarà les 15º de pendent i
tingui una textura superficial de les parets rugosa, formada per escullera o per terra.

2.

Que es construeixi una passera lateral en els drenatges amb circulació d’aigües permanents
per tal de facilitar el pas de petits mamífers, carnívors, rèptils i amfibis.

3.

Que, si és necessària la construcció de pous de caiguda vertical, es tanqui l’entrada amb
reixes de llum inferior a 10 mm.

En qualsevol cas, caldrà minimitzar els impactes de les infraestructures viàries en el paisatge.
e.

Les vies segregades i carreteres convencionals fora del sòl urbà que formen la xarxa viària territorial
hauran de respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent el règim de protecció consistent en:
1.

La zona de servitud, on només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la seguretat
vial i les obres d’enjardinament o viàries.

2.

La línia d’edificació (L.E), que és la distància prevista per la legislació vigent des de l’aresta
de la calçada on no s’admetrà cap tipus d’obra nova i que es troba grafiada als plànols
d’ordenació.

3.

La collocació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà
sotmesa a les determinacions de la legislació sectorial vigent, i a la prèvia llicència municipal.
En qualsevol cas queda prohibit situar publicitat dins la xarxa bàsica territorial.

Els sòls que determinen les franges anteriors poden ser de domini privat amb els usos que estableix el
Pla però ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la legislació vigent de Carreteres
competent de la infraestructura.
f.

Per a la xarxa viària urbana, s’estableix:
1.

Les alineacions i regularitzacions de solars en les cruïlles són les que queden reflectides en els
diferents plànols d’ordenació. Les línies que desenvolupen la xarxa viària bàsica, indiquen les
reserves de sòl per aquesta finalitat. Seguint aquestes indicacions, els plans parcials,
assenyalaran les alineacions i les rasants i precisaran el disseny pel que fa als passos de
vianants, arbrats, voreres, amb la clara finalitat de millorar la qualitat ambiental.

2.

En tots els nous traçats viaris s’haurà d’internalitzar la installació dels prismes i conductes
necessaris perquè es puguin passar, quan s’escaigui, les xarxes de telecomunicacions
oportunes.

3.

Qualsevol actuació en el subsòl de la via pública comportarà la restitució de les condicions
d’accessibilitat i l’adequació de les mateixes en el cas de carrers no adaptats.

4.

En l’execució de nous carrers es recomana:
•

aprovació inicial

No installar cap element urbà en voreres iguals o inferiors a 1,40 metres d’amplada que
obstaculitzin l’amplada mínima de pas.
85

NORMATIVA

•

En voreres entre 1,40 metres i 5 metres d’amplada s’autoritzaran les installacions
d’elements sempre que no obstaculitzin el pas lliure en amplades inferiors a 1,40 metres ni
la meitat de l’amplada de la vorera.

•

La plantació d’arbrat es podrà realitzar a partir d’una amplada mínima de vorera de 2,60
metres per un escossell d’1 metre o de 3 metres per un escossell de 1,20 metres. I caldrà
respectar que els arbres puguin créixer fins al màxim de les seves possibilitats de
grandària i forma, i per tant en funció de l’espai disponible s’escolliran les espècies
preferiblement autòctones.

•

La installació d’elements en la via pública requerirà informe i autorització dels serveis
tècnics municipals.

5. La xarxa viària urbana haurà de preveure reserves d'espai suficients per a la collocació i la
integració dins el paisatge de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus, així com el foment de la recollida selectiva i
valorització de residus.
6. La collocació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà
sotmesa a les determinacions de la legislació sectorial vigent, i a la prèvia llicència municipal.
g.

Per a la xarxa de senders i camins rurals, s’estableix:
1.

La xarxa de camins rurals actual, de titularitat pública o privada, s’haurà de conservar en la seva
integritat:
• Els camins inclosos en la xarxa principal han de tenir una amplada de 6 metres.
• Els camins inclosos en la xarxa secundària han de tenir una amplada de 4 metres.
• Es defineix una àrea de protecció de 12 m a banda i banda de l’eix de tots els camins.
En aquesta àrea no es poden fer construccions o edificacions, però sí les tanques pròpies
de l’activitat agrícola.
• Les franges de 3 metres d’amplada situades a partir de cadascuna de les dues arestes
dels camins són d’utilitat pública i en qualsevol moment es pot acordar la necessitat de
la seva ocupació.
• Per tal de facilitar el trànsit de maquinària agrícola, no es permetrà la construcció de
tanques noves en un espai inferior a 5 metres de l’eix del camí.
• Es podrà redactar un pla especial per redefinir amb exactitud la jerarquia de la xarxa
viària; els traçats, amplada i característiques, respectant en tot cas la xarxa viària bàsica,
que tindrà caràcter indicatiu i establir mesures correctores per a la integració
paisatgística.

2.

L’administració procurarà pel manteniment en bon estat de la base dels vials i haurà de tenir
convenientment senyalitzats els senders i camins rurals, per regla general de caràcter públic, si no
es demostra el contrari. Si no s’estableix una ordenança específica per a la senyalització de
camins i senders rurals s’estarà al que disposa el “Manual tècnic de senyalització per espais
naturals de protecció especial del DMAH”, especialment en els àmbits de protecció especial.

3.

Els senders de gran i petit recorregut seran objecte de protecció, mantenint el seu traçat originari.

4.

Es potenciarà la conservació i restauració dels senders, i s’establiran les mesures necessàries per
mantenir la seguretat dels diferents usuaris.

5.

A instàncies de l’administració o de particular, s’admetran petits ajustos de traçat amb la finalitat
d’adequar-se millor a la topografia, respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal,
cultural, etc.), millorar l’impacte en el paisatge o millorar les condicions de trànsit de les cruïlles.

6.

L’obertura de nous camins, vies rurals, itineraris o altre tipus de vialitat o actuacions sobre la xarxa
de senders i camins rurals sollicitades per un particular requeriran l’obtenció de llicència
municipal. La sollicitud s’ha d’acompanyar de documentació suficient sobre el disseny del nou
traçat, característiques del vial, justificant la conveniència de l’actuació, la no afectació sobre la
xarxa bàsica i les mesures correctores d’integració paisatgística.
Aquestes vies disposaran d’unes característiques geomètriques, seccions, pendents màxims, radis
de gir mínims, sistemes de drenatge,... adients pel seu ús.
El paviment serà prioritàriament de sauló compactat, grava o materials permeables.
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Sempre s’adequaran i es projectaran les connexions de camins de manera que s’asseguri la
visibilitat, sobretot quan el que actua de collector 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 m i es faran les obres de fàbrica necessàries per donar continuïtat a les cunetes.
7.

L’obertura d’un nou camí en un Espai d’Interès Natural (EIN), d’acord a la Llei 9/1995,de 27 de
juliol, d’accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que el desenvolupa, a
més d’estar sotmès a les determinacions esmentades, no pot superar els 4 metres d’ample ni un
pendent de 10%, tret de situacions singulars degudament justificades.

8.

La collocació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà
sotmesa a les determinacions de la legislació sectorial vigent, i a la prèvia llicència municipal. En
qualsevol cas queda prohibit situar publicitat dins de tots els camins rurals del municipi de La
Pobla de Lillet. 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.

SECCIÓ 3 – SISTEMES D’ESPAIS OBERTS
Article 150 - Disposicions generals
1.

El POUM estableix les determinacions dels sistemes d’espais oberts, sens perjudici del seu ulterior
desenvolupament. Es consideren sistemes d’espais oberts els següents: el sistema d’espais lliures i zones
verdes (clau V), el de protecció de sistemes (clau S) i l’hidrogràfic (H).

2.

S’admet l’ús del subsòl per a la installació de serveis públics, gestionats de manera directa o indirecta. En
qualsevol cas, la utilització d’aquest espai ha de quedar protegida amb una estructura preparada per a
suportar el trànsit i una sobrecàrrega d’ús públic.

3.

Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, els espais lliures hauran de tenir un tractament
específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funció ambiental.

Article 151 - Sistema d’espais lliures (V)
1.

2.

Definició i règim:
a.

Formen aquest sistema tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l'espai lliure verd públic, situat en sòl
urbà I no urbanitzable, existent o de nova creació.

b.

Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com
a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant el seu pendent mitjà serà inferior al
15% i la seva amplària mínima 10m. S’especifiquen en els plànols amb la clau V. La seva ubicació i els
seus límits són inalterables d’acord amb l’article 98 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer que modifica el
TRLU.

c.

El sòl destinat a sistema de zona verda, si està inclòs en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcellació, s’adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta i, si no està inclòs en un
àmbit sotmès a aquest sistema, s’obté mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.

Condicions d’ordenació i d’ús de l’espai lliure:
a.

A l’espai lliure sols s’hi admetran les construccions i installacions cobertes o descobertes, ja sigui per a
la pràctica esportiva, els jocs infantils, els serveis i altres instal.lacions, sempre que ocupin menys del
25% de la superfície del parc. L’alçada màxima de les installacions no podrà sobrepassar els 4
metres. La seva modificació es regirà per l’article 98 del TRLU.

b.

Ala subsòl s’admet que s’hi situïn serveis públics, com ara aparcaments i infraestructures, sempre que
es garanteixi l’enjardinament de la superficie i el manteniment de la qualitat dels aqüífers (o subsòl).
Aquests serveis es podran gestionar per concessió administrativ. Temporalment s’hi admet la
instal.lació de fires i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.

c.

Es mantindrà, en els espais verds, la vegetació arbòria autòctona existent, excepte que es justifiqui el
contrari per raons fitosanitàries, delimitant sobre el terreny els elements a protegir durant la fase
d’execució de les obres, per tal d’evitar la seva afectació per la circulació de maquinària,
l’abassegament de material, etc.

aprovació inicial
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d.

També s’admet la instal.lació d’estacions transformadores i/o infraestructures de telecomunicacions,
sempre i quan garanteixin una bona integració amb l’entorn i justifiquin que la seva ubicació no
afecta a l’ús d’aquests espais lliures.

e.

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran fer obertures a l’espai públic prèvia llicència
municipal i podran tenir vols i accessos per a vianants. Malgrat això, només es podrà utilitzar l’espai
lliure per l’accés rodat als edificis quan no hi hagi una altra solució, i sempre i quan les parcel.les en
qüestió no procedeixin d’una segregació feta amb posterioritat a l’aprovació incial del persent
POUM, i els passos siguin existents.

f.

En la gestió d’aquests espais lliures cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels
recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció
de les espècies autòctones pròpies de la zona, evitant sempre plantació d’espècies invasores, el
control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la
impermeabilització.

Article 152 - Protecció dels sistemes (S)
1.

Tenen la consideració de Ssitema de protecció els espais lliures afectats a la protecció dels diferents
sistemes, com a sòls que per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent
legislació sectorial, no poden ser edificats o tenen restringit el seu ús.

2.

La seva destinació és la d’espai obert que ha de constituir la reserva de sòl per a la protecció de la
infraestructura i/o estar disponibles per al pas de xarxes lineals de serveis tècnics i ambientals de llarg
recorregut. També s’estableix en aquesta franja la possibilitat d’incorporar-se al sistema viàri en cas de
requerir-se una amplaició, condicionament de la via actual o bé establir una via segregada per vianants
o bicicletes, si s’escau.

3.

Són espais lliures permanets i no edificables. Només quan no hi ha cap altre emplaçament alternatiu, s’hi
pot autoritzar la instal.lació d’elements que estiguin directament relacionats amb la seva funció. Podran
ser privats fins que la necessitat de la seva obtenció obligui a una possible exporpiació.

4.

En qualsevol cas, la legislació sectorial a què es fa menció concreta en cadascun dels apartats anteriors,
ha d’entendre’s aplicable en tant sigui vigent i s’entendrà substituïda si escau, per la legislació equivalent
que es promulgui, i que derogui l’anterior.

5.

Els espais de protecció de sistemes podran ser utilitzats per al pas d’infraestructures i vials, sempre que no
es contradigui ni amb la legislació sectorial vigent ni amb la qualificació del sistema que es protegeix.

6.

No podran autoritzar-se en aquests espais, edificacions i installacions que no estiguin directament
relacionades amb el respectiu sistema al qual es refereix la protecció.

Article 153 - Sistema Hidrogràfic (H)
1.
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Definició i règim
a.

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu (RDL) 1/2001, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües (TRLA) i amb el Reglamento del Dominio Público Hidrogràfico (RDPH), aprovat per Reial
decret 849/1986, d’11 d’abril, el domini públic hidrogràfic s’integra per: aigües continentals
superficials i subterrànies; la llera del riu, dels llacs i embassaments; els aqüífers subterranis i les aigües
procedents de la dessalació (art. 2 TRLA).

b.

El domini públic hidrogràfic forma part de l’espai fluvial, entès, segons la Guia tècnica de directrius
de planificació i gestió de l’espai fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua, com aquella zona que
abasta des del domini públic hidrogràfic fins a la zona inundable.

c.

La zona inundable la formen aquells terrenys que poden resultar inundats durant la crescuda no
ordinària de llacs, llacunes, embassaments, rius i torrents, i ve definida per la franja delimitada per la
línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn 500 anys (Q500). Aquests terrenys
conserven la qualificació jurídica i la titularitat dominical que tinguin (art. 11 TRLA i 14 RDPH) i poden
ser de domini privat, a diferència dels de domini públic hidrogràfic (art. 2 i 4 TRLA) amb les úniques
excepcions que preveu la legislació vigent en la matèria.

d.

Als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament establerta a l’article 9.2 del TRLU, el POUM
dins la zona inundable, distingeix la zona fluvial (Q10), la zona de sistema hídric (Q100) i la zona
inundable per episodis extraordinaris (Q500), d’acord amb l’article 6 del RLU. Els usos i limitacions per
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a la zona inundable hauran de complir amb l’article 6 del RLU i amb la legislació vigent en la
matèria.
2.

A continuació s’especifiquen les condicions d’ús i limitacions del sistema hidrogràfic que estableix
aquest Pla:

a.

Els marges de les lleres públiques, segons el Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de domini públic hidrogràfic, en tota la seva extensió longitudinal estan subjectes:

b.

•

A una zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic. Les autoritzacions per a les
plantacions d’espècies arbòries en aquesta zona, requerirà autorització administrativa prèvia.

•

A una zona de policia de 100 metres d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les
activitats que es desenvolupin. Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, caldrà
disposar de la corresponent autorització prèvia i s’estarà al previst als articles 52,53,54,78 i 79
del Reglamentdel domini públic hidrogràfic (RDPH).

A les zones de servitud de les lleres, queden absolutament prohibides les alteracions substancials del
relleu natural del terreny; les extraccions d’àrids, les tales, l’alteració de la vegetació i qualsevol altre ús
o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes o que pugui ser causa de
degradació o deteriorament del domini públic hidrogràfic. Qualsevol obra o actuació en la zona de
servitud (5 m) haurà d’adequar-se a l’article 7.2 del RDPH.
Les autoritzacions per a la plantació d’espècies arbòries en la zona de servitud requeriran autorització
de l’ACA. Es prohibeix l’eliminació de la vegetació de la xarxa hidrogràfica i el pas de camins que
discorrin per la seva llera i que alterin la seva capacitat de desguàs, a excepció de quan ho determini
l’autoritat ambiental. I com a criteri general caldrà evitar la impermeabilització de les lleres.

c.

Les actuacions sobre lleres públiques hauran de tenir en compte les directrius i els criteris establerts per
l’ACA, com ara els “Criteris d’intervenció en Espais Fluvials ACA, març 2002” i les “Directrius de
planificació i gestió de l’espai fluvial. ACA, 2007”.

d.

Les lleres de domini privat s’ajustaran al que estableix l’article 5 del Text refós de la Llei d’Aigües.

e.

Els usos i limitacions per a la zona inundable hauran de complir amb l’article 6 del RLUC i amb la
legislació vigent en la matèria. El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos en la zona
fluvial com a sistema hidrogràfic i no hi pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació
aplicable en matèria de domini públic hidrogràfic.
Les infraestructures de serveis i canonades, així com els llacunatges i les estacions de bombament
d’aigües residuals o depurades, han de situar-se fora de la zona fluvial. En el cas que les infraestructures
de serveis i canonades s’ubiquin dins el sistema hídric, hauran d’estar degudament soterrades i
protegides, i de manera que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la
qualitat de les aigües.
Les línies elèctriques, de telefonia i similars s’han de disposat de manera que els seus suports no ocupin
zones inundables amb flux i velocitat apreciable. Així mateix, els seus traçats longitudinals en l’espai
fluvial s’han de situar fora de la zona ocupada del bosc de ribera.

f.

En els casos d’implantació d’usos d’explotació ramadera o similars en què el sanejament necessari dels
mateixos pugui afectar a la salubritat dels escorriments naturals aquesta separació s’ampliarà fins la
distància de 25 metres. Aquestes franges no podran contradir els usos establerts en funció de la
inundabilitat de l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

g.

Es prohibeix específicament interrompre els torrents o variar la seva direcció, eliminant la vegetació i
fent moviments de terres per ampliar els conreus del voltant. 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.

h.

Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre la llera
de qualsevol curs d’aigua, hauran d’incloure el seu dimensionat pel cabal Q500 amb les dimensions
mínimes establertes al document de “Recomanacions tècniques per al disseny d’Infraestructures que
interfereixin amb l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’ACA; o document substitutori.

i.

L'aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per a
l'agricultura mitjançant la construcció de pous.
Per a poder aprofitar l’aigua procedent de les capes freàtiques/superficials, s’haurà de tramitar el
corresponent expedient de concessió/aprofitament d’aigües davant l’Organisme de Conca, d’acord
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amb l’establert al RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 pel qual es modifica el RDPH i el RDL 1/2001.
j.

Es prohibeixen els abocaments d’aigües no depurades, a rius, torrents i rieres.

k.

Excepte en l’àmbit del sòl urbà, a la resta del sòl (urbanitzable i no urbanitzable), la protecció dels
cursos de la xarxa hidrogràfica i la reducció del risc pel desbordament de les lleres naturals exigeix
l’autorització de l’ACA per la modificació del relleu o la construcció en la franja de 100 metres
d’amplada al costat dels marges que constitueix la zona de policia de lleres.

l.

Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística radial de 50 metres. A
l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció excepció feta de les obres de millora de
l’entorn de la font.

m. En cas de trams fluvials degradats, les actuacions urbanístiques en sòls propers a l’àmbit fluvial han de
procurar integrar en la seva actuació la restauració de la zona.
n.

L’ACA té la competència per a l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions administratives per a
l’ús de l’aigua, per a l’autorització i/o informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües
residuals al medi; d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini
Públic Hidrogràfic.

o.

Per a la protecció i ús de les aigües subterrànies es complirà amb el Decret 328/1988 d’11 d’octubre, i
per a la declaració de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries es complirà amb el Decret 2820/2009, de 21 d’octubre.

p.

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 Hidrogràfic (RDPH), així com el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya; o normativa substitutòria.

Article 154 - Edificacions i activitats preexistents que restaran en situació de fora
d’ordenació
Resten fora d’ordenació les edificacions i les activitats preexistents en terrenys inclosos en la zona fluvial que
no s’ajustin al que estableix la regulació de dita zona compresa en el present Capítol, sempre que no estiguin
incloses en algun del supòsits excepcionals previstos en l’article precedent i en la legislació sectorial vigent.

Article 155 - Autoritzacions d’obres en zona de domini hidrogràfic i zona de policia
Les autoritzacions d’obres en zona de domini públic hidrogràfic i en zona de policia s’hauran de tramitar
d’acord amb allò establert al Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’aigües; al Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidrogràfic;
al Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya; i al Reial Decret 9/2008, d’11 de gener pel que es modifica el Reial Decret 849/1986,
d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidrogràfic; o normativa substitutòria.

Article 156 - Prevalença del domini hidrogràfic en situacions de superposició amb
d’altres usos
En aquelles zones en les que el domini públic hidrogràfic s’hagi superposat amb vials i zones enjardinades, en
les actuacions que es prevegin s’haurà de tenir en consideració la preeminència d’aquest domini públic
hidrogràfic sobre la resta dels usos.

SECCIÓ 4 – SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I D’HABITATGE DOTACIONAL
Article 157 - Disposicions generals
Per la seva finalitat es regulen en aquesta secció els equipaments comunitaris (clau E) i l’habitatge dotacional
(clau D).
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Article 158 - Sistema d’equipaments comunitaris (E)
1.

Definició i règim:

a.

Forma el sistema d’equipaments aquelles zones assenyalades pel pla amb la clau E acompanyada
d’un número que fa referència al tipus, ja siguin privats o públics.

b.

Els sòls destinats a equipament podran ésser expropiats. Tanmateix els sòls destinats a equipament que
en el moment de l’aprovació d’aquest POUM siguin de domini privat continuaran en règim de propietat
privada.

c.

Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí que tinguin, o que
els assigni el Pla en el moment de l’aprovació. L’assignació o la modificació de l’ús i les condicions
d’ordenació i d’edificació dels equipaments comportarà la tramitació d’un pla especial.

2.

S’estableixen les següents categories com a sistema d'equipament comunitari:

a.

E1- Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en
aquesta matèria (escoles bressol públiques, centres d’educació primària i secundària, ensenyament
universitari, escoles d’art, música, idiomes, escola de natura, centres d’educació especial, ...).

b.

E2- Sanitari / assistencial: Hospitals, centres d’assistència primària i als espais destinats a l’atenció
mèdica.

c.

E3- Administratiu / Proveïment: Inclou els centres administratius de les diferents institucions estatals,
l’autonòmica o local (ajuntaments administracions d’hisenda, consells comarcals, ...), mercats públics,
escorxadors i altres centres de proveïment.

d.

E4- Cultural, social i religiós: S’aplica als centres culturals, centres cívics, espais polivalents públics,
biblioteques i arxius, ludoteques, mediateques, teatres, auditoris, museus, centres assistencials, centres
d’inserció social, casals, residències per a la gent gran i centres de dia, centres per a la pràctica de la
religió, etc.

e.

E5- Esportiu i recreatiu: installacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis annexos.

f.

E6- Funerari / Cementiri: Correspon als sòls destinats a tanatoris, cementiris, crematoris, etc.

g.

E7- De nova creació sense ús assignat: Identifica el sòl reservat per a espais d’equipaments comunitaris
de tipus social,

3.

Condicions d’ordenació:

a.

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 lloc.

b.

En el cas d’una zona d’equipaments que comparteixi illa amb altres zones les condicions de l’edificació
intentaran adaptar-se a les establertes per a la zona contigua on se situa l’equipament, prioritzant-se,
però, les necessitats funcionals de l’equipament a emplaçar-hi. En el cas de que l’equipament sigui
partió a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major edificabilitat. En el cas
que es grafïi l’ordenació en el plànol d’ordenació aquesta prevaldrà sobre el redactat anterior.

c.

En el cas d’equipaments on es permet edificar el pati d’illa en planta baixa: l’alçada màxima del cos
edificat serà de 7,00 metres i l’edificabilitat màxima de 0,80 m² st / m² sòl.

d.

En el cas d’una zona d’equipaments que constitueixi una illa independent: l’ordenació serà de
volumetria específica amb una alçada màxima de 12,00 m sobre la cota natural del terreny, llevat de
casos excepcionals i concrets i una ocupació màxima en planta baixa serà del 60%.. L’edificabilitat
màxima serà segons l’ús:
-

E1- Docent

0,50 m² st / m² sòl.

-

E2- Sanitari / assistencial:

0,80 m² st / m² sòl.

-

E3- Administratiu / Proveïment:

1.00 m² st / m² sòl.

-

E4- Cultural, social i religiós

1.20 m² st / m² sòl.

-

E5- Esportiu i recreatiu

0,50 m² st / m² sòl.

-

E6- Funerari / Cementiri

0,25 m² st / m² sòl.
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Excepcionalment es permetran edificabilitats superiors quan es justifiqui la seva necessitat, com en el
cas d’ampliació del programa funcional.
e.

Com a condició general d’aplicació per a tots els equipaments (E), no es permet la parcellació. Els
equipaments es disposaran en una parcella única indivisible, sempre que no es defineixi una condició
específica per a la subzona.

f.

Quan una illa tingui la doble qualificació d’equipament (clau E) i d’habitatge dotacional (clau D)
s’adoptaran les condicions del sistema de major edificabilitat.

g.

En els equipaments de titularitat pública s’admetrà que puguin ser gestionats per empreses privades
quan s’acompleixen les condicions següents:
-

Que les entiats promotores no tinguin ànim de lucre o que en relació amb els béns necessaris del
contingut, les citades entitats no tinguin ànim de lucre pel que fa a la gestió.

-

Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals de culte i activitats religioses, científiques,
benèfiques i d’assitpencia social, sanitàries, esportives i docents, o d’altres a les que es reconegui la
seva utilitat pública o d’interés social.

-

Que es justifiqui en els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a identic 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 igaultat dels ciutadans al seu accés.

h.

S’admeten tots els usos col.lectius i els terciaris de caràcter públic. Admet també l’ús residencial
restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de l’equipament sempre que el sostre
destinat a residència no sobrepassi el 10% del total del sostre edificable en la parcel.la on es localitza
l’equipament, ni el màxim de 150m2.

i.

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. Es
perstarà atenció al cromatisme de l’edificació, al tractament de l’espai no edificat de la parcel.la i al
tipus de tanca.

j.

En l’equipament del cementiri, en cas d’afectacions posteriors envers el mateix, caldrà donar
compliement a la normativa vigent en matèria de policía sanitària mortuòria.

Article 159 - Sistema d’habitatge dotacional públic (D)
1.
a.

2.

Definició i règim:
El sistema d’habitatge dotacional públic aplega les actuacions públiques d’habitatge destinades a
satisfer els requeriments temporals de collectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
Condicions d’ordenació:

a.

L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en
què se situen, i a les condicions ambientals del lloc.

b.

En el cas d’una zona d’habitatge dotacional que comparteixi illa amb altres zones, les condicions de
l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on es situa. En el cas que l’habitatge
dotacional sigui partió a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major
edificabilitat. En el cas que es grafii l’ordenació en el plànol d’ordenació, aquesta prevaldrà sobre el
redactat anterior.

c.

En el cas d’una zona d’habitatge dotacional que constitueixi una illa independent, les condicions de
l’edificació seran: ordenació per volumetria específica, una edificabilitat de 1,8 m² st / m² sòl i una
alçada màxima de 9,50 m sobre la cota natural del terreny (B+2), llevat de casos excepcionals i
concrets.

d.

Quan una illa te la doble qualificació d’equipament (clau E) i d’habitatge dotacional (clau D)
s’adoptaran les condicions del sistema de major edificabilitat.

e.

Els usos admesos en l’habitatge dotacional són:
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•

planta baixa: equipaments comunitaris i residencial (només habitatge dotacional).

•

planta pis: residencial (només habitatge dotacional).
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•
f.

Planta soterrani: aparcament

El present POUM estableix la possibilitat d’habitatge dotacional al
qualificat com a Clau 3.1(equipament administratiu)

sòl del xalet Icona, actualment

Article 160 - Sistema de serveis tècnics i ambientals (T)
1.

Definició i règim:

a.

El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la dotació
d’infraestructures de serveis (clau T), encara que siguin gestionats en règim de concessió per empreses
privades, d'abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i
distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs
mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles serveis de caràcter
afí.

2.

S’estableixen les següents categories com a sistema de serveis tècnics i ambientals:

3.

a.

T1- Aigua. Espais necessaris per al tractament i subministrament d’aigua potable o de boca com
dipòsits, preses, xarxes d’abastament, plantes de tractament i potabilitzadores, etc.

b.

T2- Energia. Espais destinats a la generació d’energia tant elèctrica com de gas o altres modalitats:
centrals elèctriques, subcentrals, estacions transformadores, dipòsits de gas, etc.

c.

T3- Depuració. Espais destinats al sanejament i la depuració d’aigües residuals com depuradores,
estacions de bombeig, etc.

d.

T4- Residus. Espais destinats al dipòsit i tractament de residus com les deixalleries, plantes de
reciclatge, plantes de triatge, plantes de compostatge, abocadors, etc.

e.

T5- Comunicacions. Espais destinats a les installacions radioelèctriques destinades a la comunicació i
a la informació com els centres de telecomunicacions, les centrals de telefonia, les antenes, etc.

f.

T6- Infraestructures de reg. Espais destinats al reg com per exemple els canals.

g.

T7- Reserves sense ús assignat. Serveis tècnics de nova creació.

Condicions d’ordenació:
a.

Els Sistema de Serveis Tècnics ha de ser compatible amb la legislació sectorial vigent en matèria
medi ambiental. Les servituds generades pels serveis tècnics hauran de complir amb la legislació
específica en la matèria.

b.

Només s’admetran els usos directament vinculats amb la installació o servei tècnic-ambiental de
que es tracti, amb les condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la
legislació tècnica de la matèria.

c.

Els emplaçaments on ubicar infraestructures de telecomunicacions s’ordenaran bé per pla especial
o bé mitjançant els mecanismes que preveu el Decret 148/2001 i demés legislació sectorial.

d.

El Sistema de Serveis Tècnics es considera compatible amb el règim de Sòl No Urbanitzable, sempre
que no impliqui un impacte medi ambiental que pugui posar en risc els valors naturals i ecològics
del territori de La Pobla de Lillet. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la
installació 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 TRLU, prèvia la tramitació en matèria de prevenció i control ambiental
de les activitats que prevegi la legislació sectorial d’aplicació en aquesta matèria.

e.

Estacions depuradores. Tots els sectors de desenvolupament, tant residencials com industrials, han
de preveure en els seus corresponents plans parcials i projectes d’urbanització, un sistema separatiu
de clavegueram d’aigües pluvials. A més a més, els sectors industrials installaran una estació
depuradora d’aigües negres per realitzar el cicle de depuració abans d’abocar-les al collector
general. Aquest cicle haurà d’ésser aprovat per tècnics competents abans de l'inici de l’activitat
industrial.

f.

Abastament d’aigua i sanejament. Caldrà anar adaptant la situació de sanejament en les zones
urbanes consolidades als criteris que estableix el Reglament dels Serveis Públic de Sanejament, el
PSARU 2005 i el PSARI 2003.
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L’Agència Catalana de l’Aigua tindrà competència per a l’atorgament de les autoritzacions i/o
concessions administratives per l’ús de l’aigua, l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels
abocaments d’aigües residuals al medi, d’acord amb els procediments administratius establerts al
Reglament del Domini Públic Hidrogràfic, aprovat per Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i per la
legsilació en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.
g.

Línies aèries o soterrades de transport de matèria o energia.
a.

b.

Respecte a les infraestructures elèctriques existents:
1.

S’hauran de respectar les ervituds de pas d’energia elèctrica oficialment establertes per
la legistació sectorial vigent.

2.

No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàcies inferiors a les
reglamentàries. I no es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat
que pugui afectar a una línia aèria sense informe previ dels organs sectorial competents.

En cas que s’hagi de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies elèctriques d’alta o mitja
tensió, oleoductes, gasoductes, línies elèctriques, antenes de comunicació radiolèctrica, etc.
caldrà la tramitació d’un pla especial i sempre que sigui possible es canalitzaran i ordenaran
conjuntament amb les existents, sempre que es pugui al llarg de les infraestructures de
comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística
d’aquests sòls.
Únicament quedaran excloses de les previsions anteriors les actuacions que consisteixin en la
substitució o reparació dels elements tècnics de la xarxa sense alteració del seu traçat.
Com a directrius d’ordenació, els plans especials urbanístics projectaran les xarxes de
referència seguint les directrius següents:

h.

1.

Acumulació de les xarxes al llarg de corredors longitudinals de serveis.

2.

Seguiment de la traça d’altres infraestructures lineals preexistents.

3.

Minimització de l’impacte sobre els espais al servei d’altres d’especial protecció i la
interferència sobre corredors biològics.

4.

Caldrà que les noves línies elèctriques incorporin, al seu pas per zona forestal, sistemes
per evitar els curticircuits i incendis, com ara el cable trenat protegit o sistemes anàlegs.

5.

Igualment en el cas de les línies aèries de transport elèctric d’alta tensió,en les noves
torretes o substitució de les existents, caldrà eliminar els sistemes que puguin causar
l’electrocució d’aus i, de retruc, l’eventual inici d’incendi forestal.

6.

Les subestacions elèctriques i altres installacions fixes similars a nivell del sòl caldrà que es
disposin amb criteris d’ocultació, ja sigui enterrant-les, si més no parcialment o bé amb
tractament cromàtic (pintures preferentment de base orgànica) i/o vegetal al voltant.
Quan aquestes installacions necessitin d’edificació complementària, aquesta s’integrarà
a l’entorn utilitzant tipologies i materials tradicionals o d’altres que ho permetin. El
tractament del sòl lliure necessari per a la funcionalitat de les installacions es tractarà
amb criteris de paisatge adequades a les característiques del indret.

Antenes i altres installacions de radiocomunicació i georeferenciació. Les installacions puntuals
d’antenes de telefonia mòbil i d’altres installacions de radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa
la legislació vigent.
Les antenes ja installades s’hauran d’adequar a la nova normativa en un màxim de 6 mesos, després
de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest POUM. Per tot el que no preveu aquesta
norma, es tindrà en compte la Recomanació del Consell de la CE, de 12 de juliol de 1999, relativa a
l’exposició del públic en general als camps electromagnètics (DOCE L 199/59), o disposicions
substitutòries.
Com a condicions d’ordenació per a les noves antenes i atres installacions s’estableix el següent:
1.
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Les installacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera
que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que
fixa la legislació vigent. Les torres de suport d’antenes, els camins d’accés i les escomeses
elèctriques es compartiran sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a
l’ordenació urbanística aprovada i suposi una reducció de l’impacte. Caldrà un pla especial
per ordenar la implantació de les installacions sobre el territori.
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2.

Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m. de diàmetre, on
caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els satèllits.

3.

Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres installacions que requereixin les noves
tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als punts anteriors,
requeriran de llicència municipal i l’autorització de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

4.

Les noves xarxes d’energia o telecomunicacions que fossin necessàries per donar servei a
aquestes implantacions seran soterrades.

5.

En tot cas caldrà justificar la idoneïtat de l’emplaçament en sòl no urbanitzable

CAPÍTOL 3 – REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ

SECCIÓ 1 – DISPOSICIONS GENERALS
Article 161 - Definició de sòl urbà, Drets i deures dels propietaris
1.

Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, classifica com a sòl urbà (SU) aquell sòl que de conformitat
amb el que disposa l’article 25 del TRLU constitueix aquesta categoria de sòl, ja sigui perquè havent estat
sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, tenen tots els serveis urbanístics bàsics, o bé són
compresos en àrees consolidades per a l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície
edificable. També es classifiquen com a sòl urbà aquells sòls que, en execució del planejament urbanístic,
assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina. El simple fet que un terreny confronti amb
carreteres i vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny
tingui la condició de sòl urbà.

2.

El POUM distingeix dins la classe de sòl urbà dues categories: el sòl urbà consolidat i el sòl urbà no
consolidat.
a.

Constitueixen als efectes del Pla sòl urbà consolidat, aquells terrenys que tenen la condició de solar,
d’acord amb el que determina l’article 29 del TRLU i aquells terrenys als quals només manca, per
assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la
urbanització en els termes assenyalats a l’apartat a) de l’article 29 del TRLU abans esmentat, tant si
han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d’actuació urbanística o en un pla de millora
urbana com si no hi han estat inclosos.

b.

Tenen la condició de sòl urbà no consolidat, el sòl urbà altre que el consolidat, aquell inclòs en
polígons d’actuació urbanística o en plans de millora urbana.

Article 162 - Drets i deures dels propietaris en sòl urbà
1.

Els propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat tenen els drets d’acabar o completar a llur càrrec la
urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, prèvia tramitació i aprovació
dels instruments de planejament i de gestió corresponents en el cas que els terrenys estiguin inclosos a
aquests efectes en sectors subjectes a un pla de millora urbana o en un polígon d’actuació urbanística, i
d’edificar els solars resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions que fixi el present POUM i el
planejament de desenvolupament.
Els propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat estan subjectes als deures següents:
a.

Costejar i, si s’escau, executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de
solars, prèvia tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió corresponents en el
cas que els terrenys estiguin inclosos a aquests efectes en sectors subjectes a un pla de millora
urbana o en un polígon d’actuació urbanística.

b.

Edificar els solars en les condicions que estableix la Llei d’urbanisme i el planejament urbanístic.

c.

Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit
que eventualment els correspongui.
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2.

Els propietaris del sòl urbà no consolidat, han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels àmbits d’actuació inclosos en sectors de millora
urbana o en polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a les quals fa
referència l’article 70.2 a) del TRLU. A aquests efectes s’inclouen en aquestes finalitats:
a.

Les actuacions urbanístiques integrades que tenen per objecte completar el teixit urbà en àmbits que
en la seva major part no han estat objecte de transformació urbanística.

b.

Les actuacions urbanístiques integrades que tenen per objecte la transformació del model urbanístic
preexistent. Comporten transformació del model urbanístic preexistent les actuacions que
determinen l’establiment d’una nova estructura fonamental de l’àmbit per raó de la creació de nous
sistemes, la implantació d’usos principals diferents dels existents, o la substitució de l’edificació
existent per l’establiment de nous criteris d’ordenació, però no les actuacions d’abast limitat per a
l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures.

c.

Les actuacions urbanístiques aïllades que donen lloc a un increment de l’aprofitament urbanístic per
raó de la transformació dels usos preexistents o de l’augment de l’edificabilitat.

d.

Els deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat són, a més dels referits en els apartats
precedents, els següents:
• Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
• Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic
per als sistemes urbanístics locals de titularitat pública inclòs en l’àmbit de desenvolupament en
què siguin compresos els terrenys, és a dir, dins del polígon d’actuació urbanística o el sector del Pla
de millora urbana, que d’acord amb el que estableixen els articles 34.2 i 35.3 del TRLU, poden ser
discontinus.
• Cedir a l’Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels sistemes
urbanístics generals de titularitat pública que aquest Pla o el planejament inclouen dins de l’àmbit
d’actuació corresponent.
• Costejar, i si s’escau, executar la urbanització dels sistemes generals i locals inclosos en l’àmbit i de
les infraestructures necessàries per al seu funcionament, d’acord amb el que estableixi el
planejament, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les despeses d’installació de les xarxes
d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia elèctrica, de distribució de gas, si s’escau, i
d’infraestructura de connexió a les xarxes de telecomunicacions, a càrrec a les empreses
subministradores, en la part que, segons la reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi
d’anar a càrrec dels usuaris.
• Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
• Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit
que eventualment els pertoqui.
• Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits
en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el Pla
d’ordenació, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de
la urbanització.

•

e.
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Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de participar en els costos d’implantació de les
infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, en els casos
en que la promoció urbanística hagi de donar lloc a una actuació la magnitud de la qual obligui a
redefinir o ampliar les dites infraestructures i llurs connexions, com a conseqüència de la mobilitat
generada.

Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs pel planejament general en sectors subjectes a un pla
de millora urbana ni en polígons d’actuació urbanística tenen els deures següents:
•

Cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, la part dels terrenys destinada
a carrers o qualsevol altre tipus de via del sistema urbanístic de comunicacions, o a llurs
ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui necessària per tal que la resta del sòl adquireixi la
condició de solar i es pugui construir d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic
general.

•

Costejar i executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars.

•

Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
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•

Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit
que eventualment els pertoqui.

Article 163 - Determinació i ordenació en el sòl urbà
1.

Els límits de sòl urbà consolidat (SUC) i no consolidat (SNC), 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.

A cada zona s’atribueix una clau alfanumèrica que l’identifica i permet relacionar la seva localització
amb les corresponents condicions de parcellació, edificació i ús establertes per aquestes normes
urbanístiques.

3.

Per al desenvolupament de l’ordenació del POUM, en sòl urbà, s’assenyalen i delimiten polígons
d’actuació urbanística i plans de millora urbana, per als quals es defineixen objectius, edificabilitat bruta,
densitat, cessions i condicions de parcellació, edificació, ús i gestió.

4.

Pel desenvolupament de la gestió del POUM, en sòl urbà, es delimiten polígons d’actuació urbanística
pels quals s’estableix l’ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys i es
determinen les condicions de gestió i el règim de cessions.

5.

El planejament derivat i els projectes d’urbanització que els desenvolupin definiran i executaran les xarxes
bàsiques de serveis, les seves installacions i elements tècnics necessaris per donar servei a cada sector.
a.

La redacció dels projectes d’urbanització resoldrà el subministrament d’aigua potable i el
sanejament -que en cas de nova execució serà en xarxa separativa- així com la petició de
certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detallada de les installacions tècniques
que corresponguin.

b.

Dins les despeses d’urbanització dels sectors s’imputaran la connexió a les xarxes de serveis existents i
l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i consums que
deriven de cada sector. Si s’escau, participarà en el finançament del sistema de tractament d’aigües
residuals municipal, sempre de forma proporcional al cabal subministrat pel sector.

c.

En l’elecció del sistema d’enllumenat públic, s’optarà sempre per un tipus d’enllumenat de baix
consum (vapor de sodi) i es donarà compliment a la normativa vigent Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com les
determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica i el
Decret 176/2009 que la desenvolupa.

Article 164 - Cessions gratuïtes en sòl urbà
1.

Les cessions gratuïtes i obligatòries en sòl urbà, ja siguin en àmbits d’actuació urbanística o no, es
determinaran en la corresponent regulació i es realitzaran de la forma que disposa la Llei d’urbanisme.

2.

L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el
projecte de reparcellació, i pot atendre proporcionalment les diferents qualificacions de zona de l’àmbit
d’actuació, per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció d’habitatges de
protecció pública. La cessió de sòl a que es refereix aquest apartat pot ésser substituïda pel seu
equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge o si
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcella única i indivisible. En aquest darrer cas, la cessió pot ser
substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos l’equivalent s’ha de destinar a
conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl.

SECCIÓ 2 – REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
Article 165 - Definició de zones
1.

Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles
d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona en funció de la classe de sòl es determina amb la
definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcellació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de
forma específica a cadascuna.
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2.

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les següents zones:
•

Nucli antic (clau 1)

•

Eixample (clau 2)

•

Illa oberta (clau 4)

•

Cases agrupades (clau 5)

•

Cases aïllades (clau 6)

•

Industrial (clau 7)

•

Serveis (clau 8)

•

Transformació (clau 10)

•

Conservació (clau 11)

Article 166 - Consideracions generals per a les zones
a.

Els solars que el POUM que es destini a servitud de pas públic en sòl privat s’identificarà afegint el
subíndex Xs a la clau que se li atorga (clau - Xs). Els usos admesos en la delimitació que incorpori aquest
subíndex serà únicament el de vialitat i espai lliure d’ús públic.

b.

En els casos en què en una zona hi hagin dues o més claus alfanumèriques, aquestes aniran
acompanyades d’un subíndex que especificarà en quina planta és d’aplicació la clau específica,
prenent sempre com a referència l’alineació a vial que presenti una major alçada reguladora.
En el casos que la clau alfanumèrica zonifiqui més de dues plantes consecutives, es podrà utilitzar el
guió entre la primera planta d’aplicació de la clau i l’útima, i es consideraran incloses en la zonificació
totes les plantes intermitges.

c.

En els casos en què una clau alfanumèrica vagi acompanyada d’un subíndex diferent dels especificats
anteriorment, caldrà remetre’s a l’article normatiu de la zona o subzona amb l’objectiu de veure les
regulacions específiques que s’estableixen.

Article 167 - Zona de Nucli Antic, clau 1
1. Aquesta zona ordena les edificacions que en conjunt constitueixen el nucli antic consolidat del municipi i
que correspon al teixit històric amb edificació entre mitgeres, alineada a vial i amb volumetria a conservar.
Es diferencien 2 subzones:
Clau 1a-Nucli històric compacte
Clau 1b-Nucli compacte
2. La composició arquitectònica de les obres de substitució, reforma, rehabilitació i de nova construcció han
d’interpretar i resoldre amb correcció però sense mimetismes les solucions tradicionals i la coherència
tipològica de les construccions del seu entorn, en el sentit de proporcionar els volums permesos, resoldre
constructivament i estèticament les façanes, les cobertes, els elements auxiliars i complementaris de l’obra:
obertures, vols, tancaments... i la resta d’elements de l’edificació definits en aquesta normativa.
3. Quan, a criteri del serveis tècnics municipals, es determini que la construcció i estructura existents es troben
molt deteriorades i la seva conservació comporta un perill públic, previ informe favorable i visita dels tècnics
municipals, es pot substituir dita edificació per una altra d’idèntica ocupació, alçada, volum, pendent de la
coberta i materials. Per això, cal justificar expressament les solucions adoptades mitjançant el projecte
corresponent, en relació al conjunt d’edificacions del seu entorn immediat i respecte el conjunt en general i
caldrà aportar un aixecament acurat de l’estat actual, i un projecte de l’estat final amb un comparatiu
d’aquest amb l’estat inicial i amb el seu entorn, on cal indicar a més dels materials, els color i ombres.

1a. NUCLI HISTÒRIC COMPACTE
1. DEFINICIÓ
Aquesta subzona ordena l’edificació del nucli antic, segons l’ordenació tradicional d’estructures urbanes i
edificatòries antigues, que corresponen als creixements inicials i que es fa necessari mantenir pel seu valor
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patrimonial i històric així com també per les seves condicions paisatgístiques i ambientals.
Aquestes construccions són fruit de la suma d’elements que s’han anat constituint al llarg del temps i
cadascuna d’elles cal mantenir, protegir i conservar, així com de tot el conjunt.

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

Cond. gral.
art. 80
art. 106
art. 82

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Planta soterrani

art. 107

Planta baixa

art. 85

Espai sota coberta
Planta coberta

art. 87
art. 88

Edificabilitat màxima

art. 95

art. 84

Densitat màxima d’habitatges

Ocupació màxima
Cossos sortints

art. 110

Elements sortints

art. 93
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Condicions particulars
L’existent. Edificació alineada a vial
Es mantenen les volumetries i alçades existents per a
les finques ja edificades, a no ser que el nombre
màxim de plantes sigui expressament indicat en els
plànols d’ordenació, permetent la reconstrucció de
ruïnes o en alguns casos limitant l’actual alçada
d’algunes construccions existents que han superat
sense cap justificació l’alçada del conjunt de nucli
distorsionant la imatge del poble. En tot cas, el
manteniment de l’alçada existent en les finques ja
edificades únicament vindrà condicionada pel
compliment de la legislació en matèria d’habitatge
vigent. Excecionalment s’admet B+4P únicament en
aquelles construccions já existents on es conservarà
l’alçada existent.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineació a vial.
L’existent.No s’admet planta soterrani per a l’ús
d’aparcament
Segons s’estableix en les condicions generals. La
planta baixa serà aquella per la qual s’accedeixi des
del carrer independentment d’on es prengui l’alçada
reguladora.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineació a vial.
L’existent. En el cas de la reconstrucció de ruïnes
l’edificabilitat resultant és l’aplicació de l’ocupació en
planta pel número de plantes, si bé es pot acreditar
un volum diferent amb documentació (plànols,
fotografies històriques, etc.) que justifiquin l’existència
d’un habitatge, sempre estudiat en coherència amb
el conjunt.

L’existent ó 1 habitatge per cada 120m2 construïts
condicionat a que es mantingui l’estructura tipològica
característiques de la subzona.
L’existent o la grafiada en els plànols d’ordenació.
No s’admeten a excepció de les que per raons de
preexistència s’han incorporat a la fesomia del nucli.
No s’admeten a excepció de les que per raons de
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Reculades de l’edificació
Espai lliure d’edificació
Publicitat

art. 96
art. 98

preexistència s’han incorporat a la fesomia del nucli.
No s’admeten a excepció de les que per raons de
preexistència s’han incorporat a la fesomia del nucli.
No s’admeten elements desmuntables.
Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Solanes/porxos/eixides/galeries
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97

Condicions particulars
S’han de mantenir les existents.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals
Segons s’estableix en les condicions generals.

5 CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Habitatge unifamiliar
o plurifamiliar

Usos compatibles: Hoteler,
allotjament rural, restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats, garatge en planta baixa,
docent, sanitari – assistencial,
sociocultural i religiós
Dotació mínima d’aparcament
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Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre, a excepció de l’ús d’allotjament rural i
hoteler, on l’ús dominant o principal ocuparà un
mínim del 30% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

art. 139

No s’admet aparcament
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1b. NUCLI COMPACTE
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona correspon a les ordenacions antigues de cases entre mitgeres integrades a les del seu voltant
amb alineació a vial que conformen el recinte del nucli antic.

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcel.la mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent.
En noves parcellacions el front mínim és de 5,50m. És
obligatori que la façana a carrer mantingui la
modulació vertical corresponent al parcellari original.
No s’admet la repetició seriada d’un mateix edifici,
d’aquesta manera els projectes que es refereixen a
varis edificis que s’han de construir de manera
simultània o successiva en el temps, diferenciaran
cada edificació o unitat de les veïnes, respectant els
mòduls de crugia establerts segons els paràmetres
següents que cal complir conjuntament:
- Diferent cota de l’arrencada del ràfec.
- Diversitat en la composició de la façana.
- Diferències en el cromatisme de la façana.
No és permès l’addició de més de tres parcelles, ni
que la parcella resultant d’una possible addició
superi el front de façana de 10m, garantint així, el
manteniment del gra petit de la parcellació actual.
És obligatori que les construccions ocupin tota
l’amplada del solar sempre que així s’especifiqui en
els plànols d’ordenació.

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

Cond. gral.
art. 80
art. 106
art. 82

Condicions particulars
Edificació alineada a vial.
El nombre de plantes s’indica sempre en els plànols
d’ordenació, de manera que s’integrin les noves
construccions o edificacions reformades amb l’entorn
immediat o que formen la façana.

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Planta soterrani

art. 107

Planta baixa

art. 85

Ocupació planta baixa
Espai sota coberta
Planta coberta
Edificabilitat màxima

art. 87
art. 88
art. 80
art. 95

Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineació a vial.
Pot sobrepassar en un 25% ld’ocupació a fondària
edificable No s’admet planta soterrani per a l’ús
d’aparcament en parcel.les amb una ocupación
inferior als 300m2
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineació a vial.
Segons plànols d’ordenació
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Resultat de l’aplicació de la fondària edificable pel
número de plantes màxim que ve indicat en els
plànols d’ordenació

aprovació inicial

art. 84
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Densitat màxima

L’existent ó 1 habitatge per cada 120m² construïts
condicionat a que es mantingui l’estructura tipològica
característiques de la subzona.

Ocupació màxima

L’existent o la grafiada en els plànols d’ordenació.

Cossos sortints

art. 110

Segons s’estableix en les condicions d’alineació a vial

Elements sortints

art. 93

Segons s’estableix en les condicions generals.

Espai lliure d’edificació

art. 96

Construccions auxiliars

art. 98

No s’admeten a excepció de les que per raons de
preexistència s’han incorporat a la fesomia del nucli.
Segons s’estableix en les condicions generals. No
s’admeten elements desmuntables.
Es reconeixen les existents. De nova planta un 5% de
l’edificabilitat permesa i un 10% ocupació

Reculades de l’edificació

Publicitat

art. 110

Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre, a excepció de l’ús d’allotjament rural i
hoteler, on l’ús dominant o principal ocuparà un
mínim del 30% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

art. 139

Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Habitatge unifamiliar
o plurifamiliar

Usos compatibles: Hoteler,
allotjament rural, restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats, garatge en planta baixa,
docent, sanitari – assistencial ,
sociocultural i religiós
Dotació mínima d’aparcament
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Article 168 - Zona d’urbà tradicional, clau 2
1. Aquesta zona correspon als creixements dels teixits antics tradicionals que normalment es situen a l’entorn
del nucli vell.
2. Aquesta zona es refereix a tot l’àmbit de les Coromines
3. Es diferencien les següents subzones:
Clau 2b- Urbà tradicional alineat a vial
Clau 2c- Urbà tradicional aïllat

2b. URBÀ TRADICIONAL COMPACTE
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona identifica els creixements tradicionals a l’entorn del nucli antic, format per cases entre mitgeres
amb façana integrada al seu voltant i es refereix a totes les illes que conformen el barri de les Coromines a
excepció de les cases Asland..
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent. Les noves edificacions hauran de mantenir
un front mínim de 6m. No s’admet la repetició seriada
d’un mateix edifici.
No és permès l’addició de més de tres parcelles, ni
que la parcella resultant d’una possible addició
superi l’ample de façana de 18m.

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació

Cond. gral.
art. 80

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

art. 106

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
aprovació inicial

art. 82

Condicions particulars
Edificació alineada a vial.
L’edificació s’ha de situar ocupant tota l’amplada de
la parcella sempre que així s’especifiqui en els plànols
d’ordenació. Així mateix, s’han de situar de manera
que suposin una millora a la imatge urbana d’aquesta
zona i s’han d’ajustar a les condicions de les
edificacions existents. Els criteris que s’estableixen per
determinar la posició de les noves edificacions són els
següents:
- Les edificacions existents veïnes.
- La dimensió de la pròpia parcella, referida a
l’amplada de façana.
En els casos en que la parcella que es vulgui edificar
tingui en la parcella veïna una edificació existent en
mitgera, la nova construcció s’ha de collocar tapant
la mitgera o les mitgeres existents. Per tant cal justificar
expressament les solucions adoptades mitjançant el
projecte corresponent, en relació al conjunt
d’edificacions del voltant.

Per una mateixa parcel.la les dues alçades seran de
11,00m i 9,90m, i el nombre màxim de plantes serà
PB+2PP+SC
Segons s’estableix en les
d’edificació alineació a vial.

condicions

generals
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Planta soterrani

No s’admeten les plantes soterranis

Planta baixa

art. 84

Ocupació planta baixa

art. 85

Espai sota coberta
Planta coberta

art. 87
art. 88

Edificabilitat màxima

art. 95

Densitat màxima d’habitatges

art. 110

Fondària edificable
Cossos sortints

art. 93

Elements sortints

art. 96

Reculades de l’edificació
Espai lliure d’edificació

art. 110

Construccions auxiliars
Publicitat

art. 110

Segons s’estableix en les
d’edificació alineació a vial.
Segons plànols d’ordenació

condicions

generals

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicinos generals. La
coberta serà a dues aigües i conservarà
obligatòriament el perfil originari de cada filera de
cases, amb dos pendents de 31% i 36%. L’alçada
màxima del carener de coberta no podrà ser superior
a 12m.
Resultat de l’aplicació de la fondària edificable pel
número màxim de plantes.
L’existent ó 1 habitatge per parcella o cada 120m²
construïts sempre que es mantingui l’estructura
tipològica de l’edificació.
L’existent
No s’admeten els cossos sortints tancats o
semitancats. Els cossos sortints oberts queden prohibits
en planta sotacoberta i l’alçada mínima entre la part
inferior del primer cos sortint i la vorera serà de 3,00m.
El vol màxim d’aquests cossos serà de 20cm i el gruix
màxim de voladís de 10cm.
Els cossos sortints oberts ocuparan en total menys de
la meitat de l’amplada de la façana, amb una
longitud màxima de 1,30m per cada cos sortint,
corresponent únicamente una obertura per cada
voladís.
Segons s’estableix en les condicions generals com a
l’opció dominant o compatible justificadament.
No s’admeten reculades de l’edificació
Segons s’estableix en les condicions generals. No
s’admeten elements desmuntables.
Es reconeixen les existents.
Segons s’estableix en les condicions generals.

4.CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals. Les
baranes serna transparents i prerferiblement de
barrots de ferro massís.

Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant:
Habitatge unifamiliar o plurifamiliar
Usos compatibles: Allotjament rural,
restauració, comerç, oficines i
serveis privats, garatge en planta
baixa, docent, sanitari – assistencial
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i sociocultural.

Dotació mínima d’aparcament

No es permet aparcament

2c. URBÀ TRADICIONAL AÏLLAT
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona identifica els creixements tradicionals a l’entorn del nucli antic, format per cases aïllades que
comprenen el grup de les cases Asland
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent i en el cas de segregació de la parcel.la,
com a mínim serà de 200m2
El front mínim també serà l’existent i en el cas de
segregación de la parcel.la, com a mínim serà de
10m

Paràmetre
Tipus d’ordenació

Cond. gral.
art. 80, art
114

Condicions particulars
Edificació aïllada
Els criteris que s’estableixen per determinar la posición
de les noves edificacions són els següents:
Les edificacions construïdes en les parcel.les
veïnes
La pròpia dimensió de la parcel.la

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

art. 117

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Planta soterrani

art. 118

El número de plantes s’indica en els plànols
d’ordenació i en cas de no indicar-se s’estableix en
2P. L’objectiu és integrar les noves construccions o les
reformades a les edificacions de l’entorn immediat
que formen una mateixa façana.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada
No s’admeten lês plantes soterrani

Planta baixa
Ocupació planta baixa

art. 117
art.121

Segons s’estableix en les condicions generals
Segons plànols d’ordenació

Espai sota coberta
Planta coberta
Edificabilitat màxima

art. 87
art. 88
art. 95

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicinos generals
Resultat de l’aplicació de la l’ocupació màxima per el
nombre de plantes
L’existent ó 1 habitatge per parcella o cada 120m²
construïts sempre que es mantingui l’estructura
tipològica de l’edificació.
Segons s’estableix en les condicinos per edificació
aïllada
Segons s’estableix en les condicinos generals
S’admeten segons s’estableix a les condicions per
edificación aïllada
Segons s’estableix en les condicions d’edificació
aïllada. No s’admeten elements desmuntables.
Es reconeixen les existents.
S’admeten segons
s’estableix a les condicions per edificación aïllada

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Densitat màxima d’habitatges

Cossos sortints

art. 124

Elements sortints
Adaptació topogràfica al terrenys

art. 96
art. 122

Espai lliure d’edificació

art. 115

Construccions auxiliars
aprovació inicial

art. 120
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Publicitat
Separacions mínimes

art. 110
art.119

Segons s’estableix en les condicions generals.
Es reconeixen totes les separacions actuals de les
edificacions existents

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97
art. 123

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions edificació aïllada

Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

art. 139

Segons s’estableix en les condicions generals.

4.CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant:
Habitatge unifamiliar o plurifamiliar
Usos
compatibles:
Hoteler,
allotjament
rural,
restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats,
docent,
sanitari
–
assistencial i sociocultural.
Dotació mínima d’aparcament
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Zona d’illa oberta, clau 4
1. DEFINICIÓ
1. Aquesta zona correspon a l’eixample modern de creixements en edificació aïllada ordenant la parcel.la i
els espais lliures privats en funció de l’ús predominant. Correspon als boscos o torres plurifamiliars, normalment
envoltats de jardí comunitari, separades unes distàncies al front de parcel.la si és el cas, així com al fons i als
laterals de la mateixa, de forma que han de definir façana pels quatre costats de l’edificació
2. L’objectiu d’aquest document és l’ordenació i regulació d’aquestes edificacions, tot protegint les
condicions paisatgístiques naturals dels indrets en què es troben ubicades.
3. Es diferencien dos subzones:
Clau 4b- Bloc alineat a vial
Clau 4c- Bloc aïllat
Clau 4d- Bloc volumetria específica

4b. BLOC ALINEAT A VIAL
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcel.la mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent
En noves parcellacions el front mínim és de 15m

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

Cond. gral.
art. 80

art. 106

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

art. 82

Planta baixa

art. 84

Espai sota coberta
Planta coberta
Edificabilitat màxima

art. 85
art. 87
art. 95

Densitat màxima

art. 110
art. 93

Ocupació màxima
Cossos sortints
Elements sortints
Longitud màxima d’edificació

aprovació inicial

art.110
art. 96

Condicions particulars
L’existent. Edificació alineada a vial
L’alçada reguladora màxima és la grafiada en els
plànols d’ordenació

Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineada a vial
L’ocupació en la planta soterrani pot sobrepassar en
un 25% l’ocupació màxima permisa, corresponent a la
fondària edificable.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineada a vial
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Resultat de l’aplicació de la fondària edificable pel
número màxim de plantes.
L’existent o 120m2 per habitatge
Es mantenen les condicions particulars de tots els blocs
construïts anteriors a l’aprovació del POUM .
Segons plànols d’ordenació
Segons s’estableix en les condicions d’alineació a vial
Segons s’estableix en les condicions generals.
L’existent o 18m. En cas de superar aquest límit o
d’ocupar dues o més parcelles, s’han de diferenciar
les parts i tractar-les com a edificacions independents.
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art. 110

Publicitat

Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre
Segons s’estableix en les condicions generals.

art. 139

Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Habitatge
plurifamiliar
Usos compatibles: Hoteler,
allotjament rural, restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats, magatzems i tallers sols en
planta baixa, docent, sanitari –
assistencial i sociocultural.
Dotació mínima d’aparcament

6. HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Les zones identificades amb la clau 4bHP corresponen als edificis d’habitatge de protecció pública existents
que tenen una tipologia de volumetria especifica i la seva situació està indicada als plànols d’ordenació.

4c. BLOC AÏLLAT

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcel.la mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94, art
105

Condicions particulars
L’existent De nova creació 500m2
En noves parcellacions el front mínim és de 15m

Cond. gral.
art. 117

Condicions particulars
L’existent. Edificació aïllada
Tots els costats del bloc es consideren façana i en cap
cas es deixarà cap mitgera vista
L’alçada
reguladora
màxima
és
PB+2PP
o
l’experssament marcada en els plànols d’ordenació

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

art. 118

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

art. 117

Planta baixa

art.121

Espai sota coberta
Planta coberta

art. 87
art. 88
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Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada.
L’ocupació en la planta soterrani pot sobrepassar en
un 25% l’ocupació màxima permisa, corresponent a la
fondària edificable.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Adaptació topogràfica del terreny

art. 95

Edificabilitat màxima
Densitat màxima

Segons s’estableix
d’edificació aïllada.

en

les

condicions

generals

1,60m²st/m²sl
art. 124

1 habitatge per cada 120m² construïts

art. 96

Cossos sortints

art. 122

Elements sortints

art. 115

Com a màxim 60%. Es mantenen les condicions
particulars de tots els blocs construïts anteriors a
l’aprovació del POUM
Segons s’estableix en les condicions d’edificació
aïllada
Segons s’estableix en les condicions generals.

Longitud màxima d’edificació

art. 120

30m

art. 110

Segons s’estableix en les condicions generals. S’ademt
la col.locació d’elements desmuntables, amb una
ocupació màxima del 5% de l’espai lliure, amb una
superfície màxima de 30m2

art. 87

Segons s’estableix en les condicions generals.

art.119

Si és unifamiliar : 5,00m(façana) i 3,00(laterals i fons)
Si és plurifamiliar : 1,50m(lateral i fons)

Ocupació màxima

Espai lliure d’edificació

Construccions auxiliars
Separacions mínimes
Publicitat

art. 88

Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97
art. 123

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cond. gral.
art. 128

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre
Segons s’estableix en les condicions generals.

art. 139

Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Habitatge unifamiliar
o plurifamiliar
Usos compatibles: Hoteler,
allotjament rural, restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats, garatge en planta baixa,
docent, sanitari – assistencial i
sociocultural.
Dotació mínima d’aparcament

4d. BLOC VOLUMETRIA ESPECÍFICA
Es correspon a dos blocs del municipi amb una volumetria específica. El POUM planteja mantenir aquestes
volumetries tal i com estan en l’actualitat.

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
aprovació inicial

109

NORMATIVA

Paràmetre
Parcel.la mínima i front mínim de
parcella

Cond. gral.
art. 94,

Condicions particulars
L’existent

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre

Cond. gral.

Tipus d’ordenació

art. 125

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

art. 82

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Planta soterrani

art. 82

Planta baixa

art. 85

Espai sota coberta
Planta coberta
Edificabilitat màxima

art. 87
art. 88
art. 95

art. 84

Densitat màxima

Condicions particulars
L’existent.
Tots els costats del bloc es consideren façana i en cap
cas es deixarà cap mitgera vista
L’existent o la grafiada en els plànols d’ordenació
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineada a vial
L’existent.L’ocupació en la planta soterrani pot
sobrepassar en un 25% l’ocupació màxima permisa,
corresponent a la fondària edificable.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
L’existent. En cas d’enderroc serà la resultant de la
ocupació o totalitat de la illa per l’alçada.
Els existents o1 habitatge per cada 120m² construïts

Cossos sortints

art. 122

Totalitat de la illa a excepció de l’antiga Caserna que
té un espai no edificat que cal respectar.
Segons s’estableix en les condicions d’alineació a vial

Elements sortints

art. 93

Segons s’estableix en les condicions generals.

Ocupació màxima

Longitud màxima d’edificació

L’existent
art. 96

Espai lliure d’edificació

Publicitat

art. 98

Segons s’estableix en les condicions generals. S’ademt
la col.locació d’elements desmuntables, amb una
ocupació màxima del 5% de l’espai lliure, amb una
superfície màxima de 30m2
Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
art. 97
Baixants i canalons
Fusteria

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Habitatge
plurifamiliar
Usos compatibles: Hoteler,
allotjament rural, restauració,
recreatiu, comerç, oficines i serveis
privats, docent, sanitari –
assistencial i sociocultural.
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Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
50% del sostre
Segons s’estableix en les condicions generals.

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

Dotació mínima d’aparcament

Segons s’estableix en les condicions generals.

Zona de cases agrupades, clau 5
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona inclou les agrupacions de cases unifamiliars en filera, en alineació a vial o enretirades del front
de carrer que conformen volums més importants, envoltades d’un jardí comunitari o amb possibilitat d’un
espai no edificable a cada parcella.
Es diferencien les següents subzones:
Relació de subzones
Cases agrupades existents
Cases agrupades de nova creació

Clau
Clau 5a
Clau 5b

Les construccions a realitzar han de respectar unes distàncies mínimes al front de parcella si és el cas, així
com al fons i als laterals de la mateixa, de forma que han de definir façana pels quatre costats del conjunt
edificat i no han de deixar cap mitgera vista. El conjunt del volum o de la promoció s’ha de collocar tenint
en compte l’ocupació dibuixada, de forma indicativa en els plànols d’ordenació.

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima
Front mínim de parcella

Cond. gral.

Condicions particulars

art. 94, art
105
art. 94, art
105

Clau 5a l’existent.
Clau 5b 120m².
Clau 5a l’existent.
Clau 5b 5,5m.
S’entén com unitat cada habitatge unifamiliar que
composa el conjunt del volum acabat. S’admet
l’agrupació màxima de 5 parcelles.
El projecte de subdivisió de la propietat inicial, sobre
la que es construeixi la promoció en forma de filera
de cases unifamiliars es pot presentar, única i
exclusivament, quan el conjunt de tota la filera estigui
totalment acabada.
La unitat mínima de projecte és la del conjunt del
volum de l’agrupació. La sollicitud de llicència ve
condicionada a l’execució de tota la filera, no
permetent-se
les
construccions
parcials
o

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

aprovació inicial
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Paràmetre
Tipus d’ordenació

Cond. gral.

art. 80

Alçada reguladora máxima i
nombre màxim de plantes

112

art. 106

Condicions particulars
Edificació alineada a vial.
Tots els costats de l’edificació es consideren façana i
en cap cas es deixarà cap mitgera vista. El volum del
conjunt o de la promoció s’ha de situar tenint en
compte l’alineació dibuixada en els plànols
d’ordenació. Tots els costats del conjunt edificat es
consideren façana.
Es mantenen les condicions particulars de totes les
edificacions construïdes anteriors a l’aprovació
d’aquestes normes, si no s’indica expressament altre
cosa en els plànols d’ordenació.
L’alçada reguladora máxima és de 7,60m, que
correspon a un màxim de planta baixa més 1 planta i
sotacoberta
(B+1+SC)
sinó
és
que
s’indica
expressament en els plànols d’ordenació.
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Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

art. 82

Planta baixa

art. 84

Ocupació planta baixa
Espai sota coberta
Planta coberta

art. 85
art. 87
art. 95

Edificabilitat màxima

art. 82

Densitat màxima d’habitatges
Fondària màxima edificable
Longitud màxima de l’edificació

Cossos sortints
Elements sortints
Espai lliure d’edificació

art. 110
art. 93
art. 96

Construccions auxiliars
Separacions mínimes

Publicitat

Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineada a vial.
L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar en
un 25% l’ocupació màxima de la planta baixa.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineada a vial.
Segons plànols d’ordenació / % sup parcella
Segons s’estableix en les condicions generals.
Serà preferentment inclinada. S’admet la coberta
plana que s’haurà d'integrar en el paisatge urbà en el
que s'està intervenint.
Clau 5a l’existent.
Clau 5b 1,40m²st/m²sl
1 habitatge per cada parcella
Clau 5a l’existent.
Clau 5b 14m
S’admeten les existents. En el cas de nova edificació
la longitud màxima del conjunt del volum o de la
promoció és de 30m. No s’admet la repetició seriada
de més de dos unitats. Els projectes de més de dos
unitats han de diferenciar cada edificació de les
veïnes en la composició i el cromatisme de la façana,
de manera que, si es vol construir una major unitat de
cases, s’ha de subdividir en les fileres necessàries que
respectin aquesta dimensió, garantint així una
volumetria esponjada i oberta en tot el sector
delimitat.
Segons s’estableix en les condicions alineació a vial
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals. S’obliga
a mantener aquest espai enjardinat
No s’admeten cpnstruccions auxiliars
Es reconeixen totes les separacions actuals de les
edificacions existents sinó s’indica altre cosa en els
plànols d’ordenació. Les noves edificacions s’han de
collocar separant-se del front de carrer mínim 3,00m.
Aquesta separació es converteix en alineació i serà
obligatòria en tot el front de la filera que es defineixi.

art. 96

L’espai davant de les fileres ha d’estar lliure de tota
edificació. La separació mínima del límit lateral i fons
de parcella ha de ser d’un mínim de 3,00m. o
l’especificat en els plànols d’ordenació.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cond. gral.
art. 97
art. 97
art. 97
art. 97
art. 89
art. 97
art. 123

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES

Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

5. CONDICIONS D’ÚS

aprovació inicial
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Paràmetre
Ús dominant: Habitatge unifamiliar
Usos compatibles: Restauració,
recreatiu, oficines i serveis privats,
magatzems i tallers artesanals sols
en planta baixa, docent, sanitari –
assistencial, esportiu, sociocultural,
aparcament.
Dotació mínima d’aparcament

114

Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
70% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Segons s’estableix en les condicions generals. Cal
preveure com a mínim 1 plaça d’aparcament per a
cada habitatge de nova construcció i ha de ser
preferentment comunitari.

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

Article 169 - Zona de cases aÏllades, clau 6
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l’edificació aïllada i semiaïllada, destinada generalment a ús residencial unifamiliar en
forma de ciutat jardí en funció de diferents densitats. En funció de les característi ques
de
l’ordenació
s’estableixen les següents subzones:
Relació de subzones
En parcella petita
En parcella mitjana

Clau
Clau 6a
Clau 6b

Es permet l’aparionament de dos habitatges. S0indicarà amb un *, per exemple 6a* i 6b*
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre

Cond. gral.

Parcella

Clau 6a
Clau 6b
Clau 6a
Clau 6b

Front mínim de parcella

Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

Condicions particulars
300m² a 400m²
de 401m² a 800m²
12m
18m

Cond. gral.

Condicions particulars
Edificació aïllada.
L’alçada
reguladora
màxima
és
de
6,40m
corresponent a 2 plantes (B+1). En cas de preveure
una alçada diferent, el nombre de plantes s’indicarà
expressament en els plànols d’ordenació.
Punt d’aplicació de l’alçada
Segons s’estableix en les condicions generals de
reguladora
l’edificació aïllada.
Ocupació planta soterrani
L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar un
25% l’ocupació màxima permesa en planta baixa.
Planta baixa
Segons s’estableix en les condicions generals de
l’edificació aïllada.
Espai sota coberta
Segons s’estableix en les condicions generals.
Planta coberta
Serà preferentment inclinada. S’admet la coberta
plana que s’haurà d'integrar en el paisatge urbà en el
que s'està intervenint.
Adaptació topogràfica del terreny
Segons s’estableix en les condicions generals de
l’edificació aïllada.
Edificabilitat màxima
Clau 6a
0,70m²st/m²sl
(amb un sostre màxim de 250m²)
Clau 6b
0,50m²st/m²sl,
(amb un sostre màxim de 350m2)
S’admeten les condicions de les cases unifamiliars edificades existents. Es reconeixen com edificables les
parcelles existents anteriors a la data d’aprovació d’aquestes Normes, que s’hagin enregistrat al Registre de
la Propietat.

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

aprovació inicial
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Densitat màxima d’habitatges
Ocupació màxima

1 habitatge màxim per parcella
Clau 6a 50%
Clau 6b 35%
Segons s’estableix en les condicions generals. S’admet
la collocació d’elements desmuntables, amb una
ocupació màxima del 5% de l’espai lliure, amb una
superfície màxima de 30m² .
S’admeten
les
construccions
auxiliars
segons
s’estableix en les condicions generals.
Poden arrenglar-se a la mitjanera sense superar 24 m² i
el parament de mitjanera es permet fins a una
llargada de 6m.
Es reconeixen totes les separacions actuals de les
edificacions existents sinó s’expressa el contrari en els
plànols d’ordenació. En cas que no s’indiquin les
separacions mínimes a carrer -laterals -fons de
parcella són les següents:
Clau 6a 3m -3m -3m
Clau 6b 5m -3m -3m
Les parcelles que tinguin, en sentit descendent amb
el vial, un pendent superior al 30% podran reduir a 3m
la distància mínima de l’edificació a carrer.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Espai lliure d’edificació

Construccions auxiliars

Separacions mínimes

Publicitat

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes

Cond. gral.

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Respecte a la forma i disposició dels forats s'ha d’estar
a la norma tradicional d'integració en el paisatge
urbà en el que s'està intervenint.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions d’edif.aïllada

Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
80% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant:
Habitatge unifamiliar
Usos compatibles: Restauració,
recreatiu, oficines i serveis privats,
docent, sanitari -assistencial,
esportiu i sociocultural
Dotació mínima d’aparcament
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Segons s’estableix en les condicions generals.
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Article 170 - Zona industrial, clau 7
7c. INDUSTRIAL AÏLLADA
1. DEFINICIÓ
1.Comprèn els sòls destinats a la ubicació d’indústries diverses, magatzems i tallers que, per la naturalesa de
l’activitat o dels materials o productes que tracten, no suposen ni generen situacions de perill per a la
salubritat o la seguretat tant personal com ambiental o de degradació del medi ambient i són compatibles
amb les edificacions residencials veïnes.
Es reconeixen com edificables les parcelles existents anteriors a la data d’aprovació d’aquest POUM, que
hagin estat enregistrades al Registre de la propietat.
2. Es diferencien dos subzones:
-

7c1 Industria aïllada Intensitat I

-

7c2 Industria aïllada Intensitat II

2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima

Cond. gral.

Condicions particulars
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 1.000m2
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 20m.

Cond. gral.

Condicions particulars
Edificació aïllada
Es mantenen les volumetries i alçades existents per a
les parcelles ja edificades.

Front mínim de parcella

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Paràmetre
Tipus d’ordenació
Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani
Planta baixa
Planta coberta

Adaptació topogràfica del terreny
Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Espai lliure d’edificació
Separacions mínimes

aprovació inicial

L’alçada màxima corresponent a B és de 10,00m.
S’admet la construcció d’una planta altell fins un
màxim del 20% de l’ocupació de la planta baixa.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada.
L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar
l’ocupació màxima.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació alineació aïllada.
Serà preferentment inclinada. S’admet la coberta
plana que s’haurà d'integrar en el paisatge urbà en el
que s'està intervenint.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació aïllada.
7c1:0,80m²st/m²sl
7c2:1,20 m²st/m²sl
7c1:70% de la superfície de la parcella
7c2:60% de la superfície de la parcella
Segons s’estableix en les condicions generals.
Es reconeixen totes les separacions actuals de les
edificacions existents si no s’expressa el contrari en els
plànols d’ordenació. En cas que no s’indiquin les
separacions mínimes a llindars (carrer, laterals i fons)
serà de 6m.
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Publicitat

Segons s’estableix en les condicions generals.

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Façana i mitgeres
Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

Cond. gral.

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
80% del sostre.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Industrial
Usos compatibles: Un únic
habitatge lligat a l’activitat
principal amb una superfície
màxima de 120m2 , recreatiu,
comerç, oficines, magatzems, i
aparcament.
Dotació mínima d’aparcament
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Segons s’estableix en les condicions generals.
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Article 171 - Zona Serveis, clau 8
Compren les diferents àrees amb predomini d’activitats privades com són les àrees d’hotel i/o altres
modalitats d’allotjament collectiu temporal, els serveis lligats al turisme i la restauració, serveis terciaris i
comercials. S’estableixen les subzones següents:
-

8a Serveis residencial temporal

-

8b Serveis comercial/terciaro

8a. ZONA SERVEIS RESIDENCIAL TEMPORAL
1. DEFINICIÓ
Compren les àrees amb predomini d’activitats privades en que la volumetria s’ajusta a les característiques de
l’entorn. Es correspon bàsicament a l’àrea de la finca de la Caseta
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima
Front mínim de parcella

Cond. gral.

Condicions particulars
Com a mínim de 800m2
14m.

Cond. gral.

Condicions particulars

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació

Edificació en volumetria específica

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

L’alçada màxima corresponent a 2P+SC serà de
7,60m

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar
l’ocupació màxima.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
0,50m2st/m2sl
30% de la superfície de la parcella
Les separacions mínimes a llindars (carrer, laterals i
fons) serà de 6m.

Planta baixa
Planta coberta
Adaptació topogràfica del terreny
Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Separacions mínimes
Cossos sortints
Elements sortints
Espai lliure d’edificació
Construccions auxiliars

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
S’admet la collocació d’elements desmuntables,
amb una ocupació màxima del 15% de l’espai lliure,
amb una superfície màxima de 75m2 .
Segons s’estableix en les condicions generals.

Publicitat
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Ràfecs
Solanes/porxos/eixides/galeries
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes
aprovació inicial

Cond. gral.

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Hoteler, allotjament
rural, restauració
Usos compatibles: Un únic
habitatge lligat a l’activitat
principal amb una superfície
màxima de 120m2 , recreatiu,
esportiu, sociocultural, docent,
comerç, oficines, aparcament.
Dotació mínima d’aparcament

Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
80% del sostre.

Segons s’estableix en les condicions generals.

8b. ZONA SERVEIS TERCIARI/COMERCIAL
1. DEFINICIÓ
Compren les àrees amb predomini d’activitats privades en que la volumetria s’ajusta a les característiques de
l’entorn. Es correspon bàsicament a les àrees pròximes a la carretera i inclouen els terrenys de l’actual
benzinera.
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima

Cond. gral.

Condicions particulars
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 800m2
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 14m.

Cond. gral.

Condicions particulars

Front mínim de parcella

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre
Tipus d’ordenació

Edificació en volumetria específica

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes

L’alçada màxima corresponent a 2P serà de 7,60m i la
de 3P serà de 10,90m.

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar
l’ocupació màxima.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria específica.
8c:1,00m2st/m2sl
8c:60% de la superfície de la parcella
L’existent .Les separacions mínimes a llindars (carrer,
laterals i fons) serà de 3m.

Planta baixa
Planta coberta
Adaptació topogràfica del terreny
Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Separacions mínimes
Cossos sortints
Elements sortints
Espai lliure d’edificació
120

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Construccions auxiliars

S’admet la collocació d’elements desmuntables,
amb una ocupació màxima del 15% de l’espai lliure,
amb una superfície màxima de 75m2 .
Segons s’estableix en les condicions generals.

Publicitat
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Ràfecs
Solanes/porxos/eixides/galeries
Balcons
Façana i mitgeres
Obertures en les façanes

Cond. gral.

Cromatisme de les façanes
Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Ús dominant: Terciari/comercial

Cond. gral.

Condicions particulars
L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del
60% del sostre.

Usos compatibles: servei de
benzinera, restauració , recreatiu, i
aparcament.
Dotació mínima d’aparcament

aprovació inicial

Segons s’estableix en les condicions generals.
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Article 172 - Zona de transformació, clau 10
1. DEFINICIÓ
La zona de transformació, clau 10, es refereix a teixits en desús, que tenen una expectativa de transformació i
renovació de l’estructura urbana a llarg o mitjà termini.. La seva necessitat de rehabilitació de la seva
estructura urbana i d’edificació demana una anàlisi detallada més en consonància amb un instrument de
planejament derivat.
Aquesta zona es correspon als terrenys on estan situades les antigues fàbriques de Cal Costa, Cal Pujol i Can
Branca.
2. CONDICIONS DE PARCELLACIÓ
Paràmetre
Parcella mínima

Cond. gral.

Condicions particulars
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 200 m2
L’existent. En cas de nova parcellació serà com a
mínim de 12m.

Cond. gral.

Condicions particulars
Volumetria específica

Front mínim de parcella

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Paràmetre

En cas d’una parcella amb alguna edificació veïna o
llicència d’obres que ho condicioni, la tipologia haurà
d’ésser compatible amb aquesta, de forma que
sempre haurà d’arrenglerar-se a una mitjanera si és
així, o retirar-se 3 metres del termenal en cas de què el
veïnatge es produeixi amb un tipus similar.
Es mantenen les volumetries i alçades existents

Tipus d’ordenació

Alçada reguladora màxima i
Nombre màxim de plantes
Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Ocupació planta soterrani

Segons s’estableix en les condicions generals de
volumetria específica
L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar
l’ocupació màxima.
Segons s’estableix en les condicions generals
d’edificació en volumetria especifica
L’existent

Planta baixa
Planta coberta
Adaptació topogràfica del terreny

Segons s’estableix en les condicions generals de
volumetria específica
L’existent
L’existent o 60% de la superfície de la parcella
Segons s’estableix en les condicions generals.
Es reconeixen totes les separacions actuals de les
edificacions existents si no s’expressa el contrari en els
plànols d’ordenació. En cas que no s’indiquin les
separacions mínimes a llindars (carrer, laterals i fons)
serà de 3m.
Segons s’estableix en les condicions generals.

Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Espai lliure d’edificació
Separacions mínimes

Publicitat

4. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Paràmetre
Façana i mitgeres
Cromatisme de les façanes
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Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Baixants i canalons
Fusteria
Tanques

Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.
Segons s’estableix en les condicions generals.

5. CONDICIONS D’ÚS
Paràmetre
Es permeten els usos de
comercial,terciari, serveis,
magatzematge i industrial
compatible amb la proximitat de
zones d’usos residencials
Dotació mínima d’aparcament

Cessió d’activitat i transformació
de l’ús

aprovació inicial

Cond. gral.

Condicions particulars
Segons s’estableix en les condicions generals i en les
fitxes de cada sector.

Segons s’estableix en les condicions generals.
Fins que no cessi l’activitat i no es desenvolupi
l’actuació de transformació, el propietari o el titular
del dret d’ocupació de la finca en el moment de
l’aprovació d’aquest POUM podrà:
a. Desenvolupar l’activitat pròpia de les installacions
existents
b. Efectuar obres de consolidació, reparació,
manteniment, modernització, millora de les
condicions tècniques i tecnològiques, estètiques o
higièniques; i reformes no substancials de
l’edificació i de les installacions existents i dels usos
actuals, sempre que no incrementin el volum
construït actualment existent i s’adoptin les mesures
correctores que permetin la compatibilitat
amb els usos residencials previstos pel planejament en
els sectors adjacents pel que fa als nivells
sonors màxims admissibles, vibracions i a l’emissió de
gasos.

123

NORMATIVA

Article 173 - Zona de conservació, clau 11
La zona de conservació, clau 11, es refereix a aquelles edificacions, obres i espais verds existents, que pel seu
valor històric i artístic han de conservar-se en els seus elements bàsics. Estan qualificats com a Clau 6 per les
antigues NNSS de La Pobla de Lillet i el POUM recull i enumera regularitzant cada una de elles (veure plànols
d’ordenació).

11a. CAL XARÓ
Es refereix a l’àmbit de la casa principal, el pallissa , porxo i l’era.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent podent incrementar el volum màxim un 10% quan sigui necessari per al
desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit que no afectarà els elements fonamentals de
l’edifici i quan es garanteixi la seva rehabilitació total.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge unifamiliar
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic. Aquests usos hauran d’ocupar un mínim
del 80% dels totals. Usos compatibles: comercial, terciari, docent, serveis i restauració

11b. CAL PUIGROS
Situada junt a la piscina, es conservarà també el jardí amb els elements que el conformen.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent podent incrementar el volum màxim un 5% quan sigui necessari per al
desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit que no afectarà els elements fonamentals de
l’edifici i quan es garanteixi la seva rehabilitació total.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 3 habitatges

CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic. Aquests usos hauran d’ocupar un mínim
del 80% dels totals. Usos compatibles: comercial i restauració

11c. CASERNA ANTIGA
Edifici annexe al cinema
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum exterior existent. S’admeten les construccions auxiliars com elements desmuntables,
amb una ocupació màxima del 10% de l’espai lliure, amb una superfície màxima de 75m2
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2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge unifamiliar
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic.

11d. CAL BARNOLA
Edifici que conforma l’antiga masia de Can Barnola ubicada a la Pujada de Sant Antoni.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent i tots els elements que conformen l’antiga masia. S’admeten les
construccions auxiliars com elements desmuntables, amb una ocupació màxima del 10% de l’espai lliure,
amb una superfície màxima de 75m2
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge unifamiliar
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic. Aquests usos hauran d’ocupar un mínim
del 80% dels totals. Usos compatibles: comercial, terciari, docent, serveis i restauració

11e. CAL MARTINET
Antiga masia i era ubicada al centre del nucli. S’accedeix per el carrer Unió.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent i tots els elements que conformen l’antiga masia. S’admeten les
construccions auxiliars com elements desmuntables, amb una ocupació màxima del 10% de l’espai lliure,
amb una superfície màxima de 75m2
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge unifamiliar
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic. Aquests usos hauran d’ocupar un mínim
del 80% dels totals. Usos compatibles: comercial i restauració

11f. CASAL

aprovació inicial
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Actual espai de casal de poble ubicat fent front a la carretera B-402. Actualment hi conviuen varios usos: les
dos primeres plantes són de l’Ajuntament i conformen l’equipament social i les dos següents són habitatges.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 6 habitatges
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el socio-cultural i residencial . Usos compatibles: docent, recreatiu, comercial, terciari i
restauració

11g. EL CASTELL
Edifici ubicat al costat de l’església al centre del poble.
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el hoteler. Usos compatibles: residencial, comercial i restauració

11h. PALLISSA DEL PARC DE LES ÀNIMES
Edifici ubicat al parc Xesco Boix
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el socio-cultural. Usos compatibles: docent i terciari

11i. MOLÍ DE L’ARIJA
Ubicat a la zona d’horts familiars, vora el riu i en continuïtat amb la trama urbana
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
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1. Cal conservar el volum existent. S’admeten les construccions auxiliars com elements desmuntables, amb
una ocupació màxima del 10% de l’espai lliure, amb una superfície màxima de 75m2
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
4. Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el residencial unifamiliar i el d’allotjament turístic.

11j. LOCAL PARROQUIAL
Ubicat al centre, vora l’església, a l’actual centre civic
CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
1. Cal conservar el volum existent.
2. No es permet la seva substitució o alteració estructural, ni segregacions de la parcellla adscrita a l’edifici.
Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora dels serveis de l’edificació.
3. És obligatori el manteniment i cura dels espais de la parcel.la no ocupats per l’edificació, així com de
l’arbrat en els casos de parcs i, en tot cas, dels elements que configurin l’obra, instal.lació, edifici o jardí
objecte de protecció.
CONDICIONS D’ÚS
1. S’admet la continuïtat dels usos actuals .
2. L’ús principal serà el socio-cultural . Usos compatibles: docent i sanitari-assistencial.

aprovació inicial
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SECCIÓ 3 – ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ
Article 174 - Polígons d’actuació i plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat
1.

En el sòl urbà no consolidat el POUM defineix polígons d’actuació, per als que es proposa una
ordenació obligatòria, i plans de millora urbana.

2.

Les determinacions del POUM en els àmbits delimitats com a polígons d’actuació s’interpretaran
atenent al seu contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressats a la memòria i a les fitxes
corresponents. En casos de dubte o imprecisió, prevaldrà la solució més favorable a la menor
edificabilitat i a la major dotació per a espais lliures i comunitaris. En el cas de les determinacions sobre
densitats d’habitatges, s’aproximarà a l’enter més proper.

3.

Prevaldrà la documentació escrita sobre la gràfica i en aquesta prevaldrà la de major escala.

4.

Les quantificacions del sòl privat tenen caràcter de màxim, i les dels sòls públics tenen caràcter de
mínims.

5.

Les reserves mínimes per a sistemes s’expressen en percentatge respecte el total de sòl del polígon
d’actuació.

6.

Les cessions corresponents a sòls destinats a sistemes s’assenyalen a cada fitxa. Els percentatges
assignats a cada sistema podran variar-se per tal de reconeixer la realitat física del sector o limitacions
derivades de la implantació de servituds o proteccions, sempre i quan el percentatge total de
superfície prevista per a sistemes dins del sector es mantingui.

7.

El planejament derivat i els projectes d’urbanització que desenvolupin els instruments de planejament
en sòl urbà definiran i executaran les xarxes bàsiques de serveis, les seves installacions i elements tècnics
necessaris per a donar servei a cada àmbit.

8.

La redacció dels projectes d’urbanització resoldrà el subministrament d’aigua potable, el sanejament i
la depauració de les aigües, si és necessari, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les installacions tècniques que corresponguin. Les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament (o l’ampliació de les existents) i de
sanejament (o l’ampliació de les existents) corresponen als propietaris afectats per la nova actuació.

9.

Dins les despeses d’urbanització dels sectors de sòl urbà s’imputaran la connexió a les xarxes de serveis
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i consums
que deriven de cada àmbit o sector. Si s’escau, participarà en el finançament del sistema de
tractament d’aigües residuals municipal, sempre de forma proporcional al cabal subministrat per
l’àmbit o sector.

10. Vers els nous desenvolupaments en els que així ho disposi el planejament urbanístic derivat, serà exigible
la implantació d’una xarxa separativa d’aigües pluvials amb sistema d’emmagatzematge i amb
separació d’olis i greixos i d’altres elements que siguin perillosos abans que es produeixi el seu
abocament a la llera pública.
11. En el cas d’àmbits o sectors industrials, i si així ho requereix l’autoritat competent, els tractaments de les
aigües es disposaran dins el mateix sector, formant part de les obres d’urbanització.
12. Aquest POUM defineix els següents polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana :
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POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

PAU-7

Ampliació fàbrica

PAU-8

Plaça del cinema

PAU-9

Cal Xeró

PAU-10

L'escorxador

PLANS DE MILLORA URBANA

aprovació inicial

PMU-1

Vinya del Sastre

PMU-2

La Caseta

PMU-3

Cal Costa

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

PMU-6

Cal Pujol

PMU-7

Ca l'Artigas
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Article 175 - PAU-1 El Camaré

PAU-1 del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)
1.ÀMBIT
Polígon situat al nord del nucli entre el camí del Castellar i l'actual Camaré.
2. OBJECTIUS
Donar continuitat al carrer d'en Pau Casals i completar el teixit urbà.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-1

4.842,36 m²sòl

100,00%

SISTEMES

2.228,30 m²sòl

46,02%

Xarxa viària

X

1.828,10 m²sòl

37,75%

Espais lliures

V

400,20 m²sòl

8,26%

2.614,06 m²sòl

53,98%

ZONES
Residencial

5b

1.237,85 m²sòl

25,56%

Residencial

6b

1.376,21 m²sòl

28,42%

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

2.421,10 m²st

Residencial 5b:

1.732,99 m²st

Residencial 6b:

688,11 m²st

Nº màxim d’habitatges:

12 habitatges

Residencial 5b:

9 habitatges

Residencial 6b:

3 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 5 i 6b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
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Article 176 - PAU-2 Carrer Coma Figuera
PAU-2 Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)
1.ÀMBIT
Polígon situat al centre del nucli, entre els carrers Natzaret, Coma Figuera i el Ferrocarril.
2. OBJECTIUS
Completar el teixit urbà i dotar al nucli d'un espai lliure que alhora connecti els dos
carrers
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PAU-2
SISTEMES

superfície
2.413,14 m²sòl

100,00%

680,31 m²sòl

28,19%

Xarxa viària

X

156,34 m²sòl

6,48%

Espais lliures

V

523,97 m²sòl

21,71%

1.732,83 m²sòl

71,81%

1.732,83 m²sòl

71,81%

ZONES
Residencial

4b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

2.318,36 m²st

Nº màxim d’habitatges:

22 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 4b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'haurà de completar la urbanització dels sòls
qualificats de sistemes de viari i espai lliure.
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Article 177 - PAU-3 Les Planes
PAU-3 Les Planes (antiga UA-3 definida per les NNSS)
1.ÀMBIT
Polígon situat a l'extrem oest del nucli urbà, donant front al carrer Toses, carrer
d'entrada al poble just per on transita el tren turístic.
2. OBJECTIUS
Completar el teixit urbà i dotar d'un nou accés que connecti el carrer Toses amb el
carrer de la Unió que condueix al centre del poble. També preveure la connexió
peatonal entre el nou carrer i la carretera de les Tosses enllaçant amb els carrers
Soledat i Perdut, alhora que preveient uns retorns al final de cada carrer.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-3

4.593,83 m²sòl

100,00%

SISTEMES

2.763,83 m²sòl

60,16%

Xarxa viària

X

1.590,83 m²sòl

34,63%

Espais lliures

V

1.173,00 m²sòl

25,53%

1.830,00 m²sòl

39,84%

1.830,00 m²sòl

39,84%

ZONES
Residencial

2b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

2.664,42 m²st

Nº màxim d’habitatges:

26 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 2b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes
de viari i espai lliure.
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Article 178 - PAU-4 Carrer Pontarró
PAU-4 Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)
1.ÀMBIT
Àmbit entre el carrer Pontfarró i la Pujada del Casal

2. OBJECTIUS
Ampliar el carrer de Pontfarró i dotar d'un espai de plaça i camí peatonal que
connecti la Pujada del Casal amb el carrer Pontfarró i el poliesportiu existent.

3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-4

675,20 m²sòl

100,00%

SISTEMES

333,32 m²sòl

49,37%

Xarxa viària

X

88,94 m²sòl

13,17%

Espais lliures

V

244,38 m²sòl

36,19%

341,88 m²sòl

50,63%

341,88 m²sòl

50,63%

ZONES
Residencial

1b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:
Nº màxim d’habitatges:

705,00 m²st
5 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 1b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'haurà de completar la urbanització dels sòls
qualificats de sistemes de viari i espai lliure.
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Article 179 - PAU-5 Carretera Ribes
PAU-5 Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)
1.ÀMBIT
Polígon situat a l'est del poble, limita al nord amb la carretera B-402, al sud per el riu
Llobregat, a l'oest per terrenys destinats a horts i a l'est per sòl no urbanitzable.
2. OBJECTIUS
Millorar l'enllaç entre l'actual carretera B-402 i el futur vial que connectarà amb el barri
de les Coromines. Completar el teixit amb tipologies que s'adaptin a la topografia i
preservar els terrenys pròxims al riu i a la carretera com a espais lliures
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PAU-5
SISTEMES

superfície
11.216,53 m²sòl

100,00%

7.998,23 m²sòl

71,31%

Xarxa viària

X

2.872,85 m²sòl

25,61%

Espais lliures i zones verdes

V

5.125,38 m²sòl

45,69%

3.218,30 m²sòl

28,69%

ZONES
Residencial

4b

1.877,00 m²sòl

16,73%

Residencial

5b

1.341,30 m²sòl

11,96%

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

6.873,00 m²st

Residencial 4b:

4.983,00 m²st

Residencial 5b:

1.890,00 m²st

Nº màxim d’habitatges:

48 habitatges

Residencial 4b:

37 habitatges

Residencial 5b:

11 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 4b i 5b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure a excepció de la urbanització de la rotonda.
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Article 180 - PAU-6 Les Coromines
PAU-6 Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)
1.ÀMBIT
Polígon situat al centre del barri de les Coromines.
2. OBJECTIUS
Donar continuïtat als vial existent carrer 6e de les Coromines. Dotar d'un equipament i
plaça al barri.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-6

1.664,75 m²sòl

100,00%

SISTEMES

1.068,67 m²sòl

64,19%

Xarxa viària

X

935,95 m²sòl

56,22%

Espais lliures

V

132,72 m²sòl

7,97%

596,08 m²sòl

35,81%

596,08 m²sòl

35,81%

ZONES
Residencial

2b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

1.020,00 m²st

Nº màxim d’habitatges:

10 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 2b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament
urbanístic establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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Article 181 - PAU-7 Ampliació fàbrica
PAU-7 Ampliació fàbrica
1.ÀMBIT
Polígon situat al nord del nucli, just davant de l'actual fàbrica de cartró.

2. OBJECTIUS
Reconèixer un espai de magatzem existent pertanyent a la fàbrica de paper. Ampliar
del vial i dotar de places d'aparcament relacionades amb els jardins Artigas i amb el
nou vial bypass provinent de Cal Pujol.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PAU-7
SISTEMES
Xarxa viària

X

ZONES
Industrial

7c1

superfície
2.982,92 m²sòl

100,00%

976,40 m²sòl

32,73%

976,40 m²sòl

32,73%

2.006,52 m²sòl

67,27%

2.006,52 m²sòl

67,27%

5. SOSTRE MÀXIM
Sostre màxim edificable:

1.605,22 m²st

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 7c1
Ús dominant : industrial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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Article 182 - PAU-8 Plaça Cinema
PAU-8 Plaça del cinema
1.ÀMBIT
Poligon situat al sud del nucli urbà al llarg del carrer l'Escorxador i limitat per el riu Llobregat
i el sòl no urbanitzable. Conté un edifici abandonat qualificat per les NNSS com a industrial
o magatzem.
2. OBJECTIUS
Transformar els usos actuals en residencial tot mantenint l'edificació existent. Millorar la
urbanització de l'entrada a l'edifici i en relació amb la placeta on dona l'antic cinema.

3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-8

562,25 m²sòl

100,00%

SISTEMES

174,63 m²sòl

31,06%

174,63 m²sòl

31,06%

387,62 m²sòl

68,94%

387,62 m²sòl

68,94%

Xarxa viària

X

ZONES
Residencial

1b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:
Nº màxim d’habitatges:

l'existent (775,25m2)
8 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 1b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat
a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic
establert per l'article 43 del TRLU
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà acreditar-les
prèviament.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la modalitat
de compensació bàsica. S'haurà de completar la urbanització dels sòls qualificats de
sistemes de viari.
9. ALTRES
Prèvi al desenvolupament d'aquest PAU, caldrà tenir en compte les determinacions de
l'estudi d'inundabilitat i pendre les mesures correctores necessaries d'acord amb l'estudi i
la Guia tècnica de "recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local"
(ACA, març 2003).

aprovació inicial
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Article 183 - PAU-9 Cal Xeró
PAU-9 Cal Xeró
1.ÀMBIT
Àmbit ubicat a l'entrada del poble per sobre de la carretera B-402 colindants a Cal
Xeró
2. OBJECTIUS
Preservar el màxim aquest espai com a verd privat i ampliar les voreres al llarg de la
carretera B-402 com a passeig d'entrada al poble.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-9

4.440,36 m²sòl

100,00%

SISTEMES

3.308,68 m²sòl

74,51%

Xarxa viària

X

2.327,43 m²sòl

52,42%

Espais lliures

V

981,25 m²sòl

22,10%

1.131,68 m²sòl

25,49%

ZONES
Residencial

6a*

1.131,68 m²sòl

25,49%

Conservació

11

1.160,00 m²sòl

26,12%

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Sostre màxim edificable:
Nº màxim d’habitatges:
Residencial 6a*:

792,18 m²st
4 habitatges
4 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 6a* i 11
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un polígon discontínuo d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
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Article 184 - PAU-10 L’escorxador
PAU-10 L'escorxador
1.ÀMBIT
Àmbit ubicat on es troba l'antic escorxador i en una zona que es fa servir a l'actualitat
d'aparcament públic.
2. OBJECTIUS
Aconseguir la finca que dona front al carrer de l'Escorxador com a espai
d'aparcament per tal de donar continuïtat a la peça d'aparcament existent.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-9

273,90 m²sòl

100,00%

SISTEMES

113,40 m²sòl

41,40%

113,40 m²sòl

41,40%

160,50 m²sòl

58,60%

160,50 m²sòl

58,60%

Xarxa viària

Xa

ZONES
Residencial

1b

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Sostre màxim edificable:
Nº màxim d’habitatges:

180,00 m²st
1 habitatges

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 1b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un polígon discontínuo d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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Article 185 - PMU-1 Vinya del Sastre
PMU-1 Vinya del Sastre
1.ÀMBIT
Àmbit discontínuo situat a continuació de l'actual peça industrial, a l'entrada del
poble just per sobre de la carretera B-402
2. OBJECTIUS
Permetre l'ampliació de l'actual peça industrial en funcionament. Millorar el seu
accés
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PMU-1
SISTEMES

superfície
10.501,60 m²sòl

100,00%

3.449,31 m²sòl

32,85%

Xarxa viària

X

2.399,15 m²sòl

22,85%

Espais lliures

V

1.050,16 m²sòl

10,00%

7.052,29 m²sòl

67,15%

7.052,29 m²sòl

67,15%

ZONES
Industrial

7c2

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta

0,80 m²st

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 7c2
Ús dominant : industrial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic establert per l'article 43 del TRLU
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un polígon discontínuo d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
S'haurà de preveure l'accés a la zona amb un vial d'amplada mínima de 6m amb un
total de superfície de 981,25m2. Els costos d'urbanització d'aquest seran una càrrega
externa del sector.

140

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

Article 186 - PMU-2 La Caseta
PMU-2 La Caseta
1.ÀMBIT
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble després de l'estació de ferrocarril i limitat per
la carretera B-402 i el riu Llobregat
2. OBJECTIUS
Millorar l'accessibilitat en aquest punt d'entrada al poble, preveient un
eixamplament de les voreres i un accés per vianants a mode de passeig que travessi
el riu a través d'una passera i connecti amb el nucli per darrera de Cal Costa. Oferir
una oferta turística per al poble.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PMU-2
SISTEMES

superfície
13.322,51 m²sòl

100,00%

7.993,51 m²sòl

60,00%

Xarxa viària

X

3.330,63 m²sòl

25,00%

Espais lliures

V

4.662,88 m²sòl

35,00%

5.329,00 m²sòl

40,00%

5.329,00 m²sòl

40,00%

ZONES
Serveis

8a

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta

0,20 m²st

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 8a
Ús dominant : allotjament turístic. Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
Es fixa com a càrrega externa la obtenció i urbanització dels sòls corresponents a la
passera i camí que connecta per darrere de Cal Costa, amb una superfície
aproximada de 356,90m2
9. ALTRES
Prèvi al desenvolupament d'aquest PMU, caldrà tenir en compte les determinacions
de l'estudi d'inundabilitat i pendre les mesures correctores necessaries d'acord amb
l'estudi i la Guia tècnica de "recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat
d'àmbit local" (ACA, març 2003).
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Article 187 - PMU-3 Cal Costa
PMU-3 Cal Costa
1.ÀMBIT
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble per la carretera B-402 que conté els terrenys
on es situava l'antiga fàbrica de Cal Costa, actualment en estat d'abandonament.
2. OBJECTIUS
Permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment d'industrial per
donar-li uns altres usos. Obtenir els sòls públics de vialitat per millorar l'accessibilitat al
poble per la carretera B-402 just on es troba el pont existent.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PMU-3

6.050,88 m²sòl

100,00%

SISTEMES

3.117,47 m²sòl

51,52%

Xarxa viària

X

1.800,07 m²sòl

29,75%

Espais lliures

V

1.317,40 m²sòl

21,77%

2.933,41 m²sòl

48,48%

2.933,41 m²sòl

48,48%

ZONES
Transformació

10

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta

l'existent (3,700m2)

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 10
Ús dominant : socio-cultural, recreatiu, allotjament rural i sanitari assistencial
Usos compatibles: restauració, esportiu, docent, comercial, oficines, aparcament
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
9. ALTRES
Prèvi al desenvolupament d'aquest PMU, caldrà tenir en compte les determinacions
de l'estudi d'inundabilitat i pendre les mesures correctores necessaries d'acord amb
l'estudi i la Guia tècnica de "recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat
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Article 188 - PMU-4 Carretera Castellar de N’Hug
PMU-4 Carretera Castellar de N'Hug
1.ÀMBIT
Àmbit discontínuo situat a l'extrem nord-est del poble en la cruïlla amb la carretera B402 i la BV-4031 que condueix cap a Castellar de N'Hug
2. OBJECTIUS
Dotar al nucli d'un espai de serveis relacionat amb la carretera i amb productes de
la zona en forma d'agrobotiga tradicional. Regularitzar l'espai de l'actual benzinera i
els seus serveis adjunts.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PMU-4

5.647,02 m²sòl

100,00%

SISTEMES

2.814,37 m²sòl

49,84%

Espais lliures

V

2.534,07 m²sòl

44,87%

Serveis tècnics

T

280,30 m²sòl

4,96%

2.832,65 m²sòl

50,16%

2.832,65 m²sòl

50,16%

ZONES
Serveis

8b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Edificabilitat bruta

0,50 m²st

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 8b
Ús dominant : terciari/comercial ; Usos compatibles: servei tècnic de benzinera i els
admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic establert per l'article 43 del TRLU
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà
acreditar-les prèviament.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un polígon discontínuo d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de espai lliure.
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Article 189 - PMU-5 Cal Barnola
PMU-5 Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)
1.ÀMBIT
Àmbit situat a la banda oest del barri de les Coromines que conté tota l'era que
queda per sota de Cal Barnola, al llarg del carrer de la Pujada de Sant Antoni.
2. OBJECTIUS
Possibilitar el desenvolupament urbanístic en continuitat al barri de les Coromines tot
obtenint un espai d'aparcament i d'equipament comunitari per al barri.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PMU-4
SISTEMES

superfície
11.600,00 m²sòl

100,00%

5.800,00 m²sòl

50,00%

Xarxa viària

X

2.088,00 m²sòl

18,00%

Espais lliures

V

2.320,00 m²sòl

20,00%

Equipament

E7

1.392,00 m²sòl

12,00%

5.800,00 m²sòl

50,00%

ZONES
Residencial

4c

2.800,00 m²sòl

24,14%

Residencial

5b

3.000,00 m²sòl

25,86%

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta
Densitat bruta

0,60 m²st
40 hab/Ha

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 5b i 4c
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ
La ordenació haurà de donar continuitat a la configuració de l'entramat de carrers
del barri de les Coromines per tal de preservar les visuals paisatgístiques. Evitar
construir en els terrenys amb més pendents. Dotar d'un espai de vialitat local en
continuitat amb el carrer de la Pujada de Sant Antoni tal i com s'assenyala en els
plànols d'ordenació. Les edificacions no podran sobrepassar de PB+2PP

8. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure
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Article 190 - PMU-6 Cal Pujol
PMU-6 Cal Pujol
1.ÀMBIT
Àmbit situat a l'extrem dret del nucli, en els terrenys on es troba l'antiga fàbrica Pujol,
entre el riu Llobregat i la carretera BV-4031
2. OBJECTIUS
Permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment d'industrial per
donar-li uns altres usos. Millora de l'accés al nucli des de la carretera BV-4031 fins al
carrer d'en Salvador Torreals.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PMU-6
SISTEMES

superfície
13.204,10 m²sòl

100,00%

5.281,64 m²sòl

40,00%

Xarxa viària

X

2.640,82 m²sòl

20,00%

Espais lliures

V

2.640,82 m²sòl

20,00%

7.922,46 m²sòl

60,00%

7.922,46 m²sòl

60,00%

ZONES
Transformació

10

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta

l'existent (9,700m2)

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 10
Ús dominant : socio-cultural, recreatiu, allotjament rural i sanitari assistencial
Usos compatibles: restauració, esportiu, docent, comercial, oficines, aparcament
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà
acreditar-les prèviament.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
La millora de la urbanització de l'accés fins al carrer Salvador Torreals es defineix com
una càrrega externa d'aquest sector amb una superfície aproximada de 398,20m2
9. ALTRES
Prèvi al desenvolupament d'aquest PMU, caldrà tenir en compte les determinacions
de l'estudi d'inundabilitat i pendre les mesures correctores necessaries d'acord amb
l'estudi i la Guia tècnica de "recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat
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Article 191 - PMU-7 Ca l’Artigas
PMU-7 Ca l'Artigas
1.ÀMBIT
Àmbit situat a l'extrem nord del nucli en els terrenys que contenen l'antiga fàbrica de
Ca L'Artigas.
2. OBJECTIUS
Permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment d'industrial per
donar-li uns altres usos relacionats amb els jardins Artigas. Millorar l'accés en aquest
àmbit.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau
TOTAL ÀMBIT PMU-7
SISTEMES

superfície
22.327,93 m²sòl

100,00%

8.931,17 m²sòl

40,00%

Xarxa viària

X

4.429,17 m²sòl

19,84%

Espais lliures

V

4.502,00 m²sòl

20,16%

13.396,76 m²sòl

60,00%

13.396,76 m²sòl

60,00%

ZONES
Transformació

10

5. EDIFICABILITAT BRUTA I DENSITAT
Edificabilitat bruta

l'existent (13,980m2)

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 10
Ús dominant : socio-cultural, recreatiu, allotjament rural i sanitari assistencial
Usos compatibles: restauració, esportiu, docent, comercial, oficines, aparcament
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 15% d'aprofitament
urbanístic
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà
acreditar-les prèviament.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari i espai lliure.
9. ALTRES
Prèvi al desenvolupament d'aquest PMU, caldrà tenir en compte les determinacions
de l'estudi d'inundabilitat i pendre les mesures correctores necessaries d'acord amb
l'estudi i la Guia tècnica de "recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat
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Article 192 - Polígons d’actuació en sòl urbà consolidat. Contingut i determinacions
1. La delimitació dels polígons d’actuació en el sòl urbà consolidat tenen l’únic objecte de millorar o
completar la urbanització d’acord amb el que determina l’article 30.b de la TRLU, no entenent-se com
actuacions de transformació urbana, segons la disposició addicional segona del DL 1/2010. Així mateix tenen
aquesta consideració els sòls inclosos en polígons, l’objecte dels quals es la regulació de la composició
volumètrica i de façanes, segons l’article 70.1.b de la TRLU.
Els propietaris tenen les següents obligacions:
-

Complir amb la distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del planejament.

-

Cedir obligatòriament i gratuïta el sòl reservat pel Pla per a sistemes locals al servei de l’àmbit del polígon
d’actuació en el qual llurs terrenys resultin inclosos.

-

Cedir obligatòriament i gratuïta el sòl necessari per a l’execució dels sistemes generals que el
planejament general inclogui en el polígon d’actuació en el qual llurs terrenys resultin inclosos.

-

Costejar i executar la urbanització.

-

Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament.

-

Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en
què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin justificadament aquest POUM o el
Programa d’actuació urbanística, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la
insuficiència de la urbanització.

2. Els polígons d’actuació que s’estableixen per a l’execució d’aquest Pla d’ordenació urbana municipal en
el sòl urbà són els següents:
POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni
transformació d'usos)
PAU-A

Cinema

PAU-B

Les Coromines-1

PAU-C

Les Coromines-2

PAU-D

El Firal

PAU-E

Plaça Sant Isidre

aprovació inicial
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Article 193 - PAU-A Cinema
PAU-A Cinema
1.ÀMBIT
Polígon situat al centre del poble, just en els terrenys que contenen l'antic cinema

2. OBJECTIUS
Reconvertir l'antic cinema en un equipament social públic per al nucli. Obtenir com a
pas públic l'actual pont que travessa el riu per tal de connectar-ho per una banda
amb l'espai de l'equipament i per l'altra amb l'àrea d'aparcament existent al costat
de l'antic escorxador.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà consolidat.
4. SUPERFÍCIES
superfície

clau
TOTAL ÀMBIT PAU-A

656,50 m²sòl

100,00%

SISTEMES

656,50 m²sòl

100,00%

Xarxa viària

X

249,10 m²sòl

37,94%

Equipament

E4

407,40 m²sòl

62,06%

5. SOSTRE MÀXIM
Sostre màxim edificable:

l'existent (424,80m2)

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau E4
Ús dominant : socio-cultural; Usos compatibles: administratiu
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic del sector, no entenent-se com a actuacions de transformació urbana,
segons disposició addicional segona DL 1/2010.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de cooperació. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de viari.
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Article 194 - PAU-B Les Coromines-1
PAU-B Les Coromines-1
1.ÀMBIT
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrers 1er,
2on i 3er de les Coromines.
2. OBJECTIUS
La obtenció d'aquests sòls per tal de donar continuïtat a tots aquests carrers a través
d'un vial perimetral que els connecti.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-B

337,36 m²sòl

100,00%

SISTEMES

337,36 m²sòl

100,00%

337,36 m²sòl

100,00%

Xarxa viària

X

5. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic del sector, no entenent-se com a actuacions de transformació urbana,
segons disposició addicional segona DL 1/2010.
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà acreditarles prèviament.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica.
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Article 195 - PAU-C Les Coromines-2
PAU-C Les Coromines-2
1.ÀMBIT
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrer 8è
de les Coromines.
2. OBJECTIUS
La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de donar continuïtat al carrer 8è de
les Coromines.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-B

629,55 m²sòl

100,00%

SISTEMES

629,55 m²sòl

100,00%

629,55 m²sòl

100,00%

Xarxa viària

X

5. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà acreditarles prèviament.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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Article 196 - PAU-D El Firal
PAU-D El Firal
1.ÀMBIT
Polígon situat al barri del Firal i conté uns terrenys qualificats de vialitat segons les NNSS
just al costat de l'antiga caserna
2. OBJECTIUS
La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas que connecti amb
la carretera BV-4031
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-B

107,75 m²sòl

100,00%

SISTEMES

107,75 m²sòl

100,00%

107,75 m²sòl

100,00%

Xarxa viària

X

5. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic
Les cessions que ja han estat executades es descomptaran del total i caldrà acreditarles prèviament.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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Article 197 - PAU-E Plaça Sant Isidre
PAU-E Plaça de Sant Isidre
1.ÀMBIT
Polígon situat al davant de la Plaça Sant Isidre en uns terrenys que també donen front
al carrer del Perdut
2. OBJECTIUS
La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas peatonal que
connecti la plaça amb el carrer Perdut i aconseguir un espai de garatge.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl urbà consolidat.
4. SUPERFÍCIES
clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-B

42,00 m²sòl

100,00%

SISTEMES

14,48 m²sòl

34,48%

14,48 m²sòl

34,48%

27,52 m²sòl

65,52%

27,52 m²sòl

65,52%

Xarxa viària

X

ZONES
Residencial

1b

5. SOSTRE I NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES
Sostre màxim edificable:

27,52 m²st

6. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I ÚS
Seran les fixades per la clau 1b
Ús dominant : residencial; Usos compatibles: els admesos en la zona
7. CESSIONS
Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: no està sotmès a la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcellació en la
modalitat de compensació bàsica. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de
sistemes de viari.
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TÍTOL 5 – REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

CAPÍTOL 1 – DISPOSICIONS GENERALS
Article 198 - Definició i tipus
1. Constitueixen el sòl no urbanitzable:
a.

Els terrenys que aquest Pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com a no
urbanitzables per raó dels factors següents, entre d’altres:
Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial
que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d’evitar la
transformació dels terrenys per protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o
d’un altre tipus.
Segon. Les determinacions dels plans directors d’acord amb el que estableix l’article 56 LU i de la llei
3/2012 de modificacions de la LU.
Tercer. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.

b.

Els terrenys que el POUM considera necessari classificar com a sòl urbanitzable per raó de:
Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i
de valoracions.
Segon. L’objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el
model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per l’article 3 de la LU, i també la
concurrència d’altres criteris objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic.
Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o
denominacions d’origen.

c.

Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en sòl urbanitzable.

2. En el sòl no urbanitzable aquest Pla d’ordenació pretén destacar i preservar els seus valors paisatgístics,
històrics, arqueològics, ambientals, culturals, agrícoles, forestals, naturals i connectors.
3. En aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris
amb l’aprofitament natural i sostenible del territori.

Article 199 - Funcions bàsiques del sòl no urbanitzable
1. En coherència amb les determinacions i els objectius del Pla territorial general, del Pla territorial parcial i
dels criteris de planejament territorial de la Generalitat de Catalunya, la normativa del Pla d’ordenació regula
el sòl no urbanitzable del municipi per al desenvolupament sostenible del territori conjugant les necessitats de
creixement urbanístic amb la preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, la defensa de la
fauna, la flora i la biodiversitat i amb l’objectiu de garantir el manteniment de totes les seves funcions, que són
les següents:
a.

Funció ambiental: capacitat del sòl no urbanitzable com a suport dels habitats propis de la majoria
de les espècies de flora i fauna autòctones que són la base de la biodiversitat local. La conservació
d’aquests habitats, de llur extensió, connectivitat i qualitat és necessària per mantenir els valors
ecològics del territori i la biodiversitat existent.

b.

Funció cultural: capacitat del sòl no urbanitzable per expressar la història, resultat de la intervenció de
les persones en la transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge final
del poble de La Pobla de Lillet, del seu entorn natural i del paisatge percebut.

c.

Funció productiva: capacitat del sòl no urbanitzable d’acollir les activitats agràries, forestals i
ramaderes, que proveeixen aliment i recursos naturals i formen part de l’economia local. També es
consideren valors productius les activitats relacionades amb el sector turístic i, en aquest sentit, hi ha
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un consens generalitzat entre la societat sobre la importància del paisatge i la seva preservació per al
manteniment de la principal font de recursos econòmics del municipi.
d.

Funció lúdica: capacitat del sòl no urbanitzable de servir com a espai obert, de lleure, repòs i
d’integració de la població amb el paisatge entès com a zona d’esbarjo.

2. El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que aquest Pla d’ordenació ha
decidit protegir, preservar o assolir, no podrà ser dedicat a usos que impliquin la transformació de la seva
destinació o naturalesa o lesionin o impedeixin els dits valors o finalitats.

Article 200 - Objectius i regulació del sòl no urbanitzable
Els objectius del present POUM, pel que fa el sòl no urbanitzable de La Pobla de Lillet, són els següents:
1. Preservar el medi natural del municipi de La Pobla de Lillet, amb la finalitat de garantir la qualitat de
vida de les generacions presentes i futures.
2. Delimitar i protegir aquells espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la
legislació ambiental, actualitzant-ne els límits
3. Regular la implantació dels diversos usos o activitats que poden ser permesos en cada tipus de sòl no
urbanitzable, de forma que no malmetin els valors que es pretenen protegir, d’acord amb la Llei
d’Urbanisme i la legislació territorial i sectorial.
4. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
5. Definir i protegir la xarxa patrimonial i de paisatge entenen el territori com a paisatge cultural complex.
6. Fomentar la continuïtat de l’activitat agrícola i del sistema de ramaderia tradicional extensiu, pel seu
especial interès en la gestió dels espais oberts.
Contribuir a la valorització econòmica dels espais oberts mitjançant els usos compatibles amb la seva
preservació i afavorint-ne la seva gestió

Article 201 - Els espais oberts del planejament territorial
1. El planejament territorial parcial de les Comarques Centrals(PTPCC) estableix tres tipus bàsics d’espais
oberts dins el terme municipal de La Pobla de Lillet :
Sòl de protecció especial- El Sòl de protecció especial comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de
connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el
conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.
Sòl de protecció territorial. Comprèn aquell sòl que sense assolir el grau de valors naturals i ambientals convé
preservar per l’existència de riscos natural, de valor paisatgístic o identitari i per la reserva estratègica de sòl
atès a la seva localització.
Sòl de protecció preventiva. La resta de terrenys de l’àmbit de les Terres de Lleida classificats com a sòl no
urbanitzable pel planejament urbanístic que no formen part dels de protecció especial o territorial.
2. Les normes relatives al sistema d’espais oberts del PTPCC són d’aplicació directa i prevalen sobre les del
planejament territorial sectorial i urbanístic vigents, en aquells aspectes en que siguin més restrictives en
relació a les possibles obres, edificacions, i implantació d’activitats que poguessin afectar els valors del sòl
que en motiven la protecció.
3. Respecte als tipus basics d’espais oberts el POUM estableix qualificacions urbanístiques, normes i
condicions coincidents o addicionals a cada sistema o zona segons el cas, i es manté coherent amb les
determinacions del PTPCC tal com s’explica dins de la Memòria descriptiva i justificativa.
4. Els tipus d’espais oberts establerts pel planejament territorial, la qualificació del sòl establerta per aquest
POUM, la regulació precisa del TRLU referent al sòl no urbanitzable, el Catàleg de masies i cases rurals, són
els instruments que determinen el règim urbanístic d’aquesta classe de sòl, i regulen els usos, les
construccions, les installacions, i qualsevol alteració o intervenció en el terreny i elements naturals d’aquests
espais oberts.
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Article 202 - Delimitació i regulació del sòl no urbanitzable
Aquest Pla qualifica el sòl no urbanitzable segons les següents claus:
- Sòl de valor natural i de connexió, clau 25, distingint les subzones:
•

Espais d’interès natural (PEIN), Xarxa Natura 2000 I ENPE , clau 25a

•

Zones Humides, clau 25b

- Sòl de protecció especial d’interès natural, clau 24, que recull els espais de connexió
- Sòl de protecció dels prats i matollar de valor clau 23, que recull els sòls protegits dels prats de
muntanya.
- Sòl de protecció forestal i d’interès paisatgístic clau 22, que recull el forest d’utilitat pública
- Sòl de protecció agrícola, clau 21,distingint les subzones:
•

Protecció de conreus , clau 21a

•

Protecció horts familiars clau 21b

- Sòl de protecció preventiva, clau 20
- Sòl d’activitats autoritzades, clau 26, que recull les activitats permeses existents com és el càmping de
l’Espelt i les installacions de la Sala

El sòl no urbanitzable delimitat per aquest Pla es regula per les determinacions generals així com per les
especifiques de cada qualificació i, en el seu cas, per les determinacions que estableixin els Plans especials
que el desenvolupin.
Aquest Pla estableix les determinacions generals que regulen el sòl no urbanitzable sens perjudici de
l’aplicació de la legislació sectorial vigent corresponent per raó de la matèria que es tracti i d’aquelles
determinacions que disposin les altres administracions competents en cada matèria.
El Pla estableix també una reserva per al sistema viari i per als serveis tècnics.

Article 203 - Desenvolupament del POUM pel que fa al sòl no urbanitzable
1. Les determinacions que conté aquest POUM, sens perjudici de la seva immediata aplicació, podran ésser
desenvolupades mitjançant plans especials, els quals tindran les següents finalitats:
- La millora del medi rural.
- La protecció i regeneració dels conreus i els espais forestals.
- La protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals.
- La protecció i millora de la vialitat rural
- La protecció dels cursos fluvials.
2. Els plans especials no podran alterar les determinacions del POUM, excepte per regular més restrictivament
les condicions d'edificació i d'ús i per augmentar la superfície establerta com a mínima per a les finques.
Tampoc podran alterar el règim establert en els pertinents instruments i normes de protecció establerts en la
legislació sectorial i en els plans d’ordenació territorial.
3. En qualsevol cas seran de plena i ineludible aplicació les determinacions que per a l’establiment d’usos,
edificació de construccions o desenvolupament de qualsevol tipus estableix la Llei d’urbanisme per a
aquesta categoria de sòl.

Article 204 - Condicions generals de protecció del mediambient i de paisatge
1. Per a totes aquelles actuacions que s’hagin d’executar en el territori que puguin comportar un impacte
ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient o d’altres perjudicis anàlegs, i sempre que ho determinin
la legislació sectorial vigent, és necessari efectuar una avaluació de l’impacte ambiental que s’haurà
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d’acompanyar amb el projecte corresponent, d’acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació
ambiental.
2. Independentment de la realització dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental, totes les actuacions que
s'hagin d'efectuar en el sòl no urbanitzable hauran de complir les condicions de protecció mediambiental
establertes a continuació.
3. És d’obligat compliment, incorporar programes d’adequació paisatgística en els projectes a executar en
sòl no urbanitzable que comportin impacte visual, a més del preceptiu Estudi d’impacte i integració
paisatgística exigit per a qualsevol projecte en sòl no urbanitzable.
4. D’acord amb les Directrius de paisatge del PTPCC, cal considerar com a un objectiu de validesa general la
restitució dels valors paisatgístics a aquells llocs on s’han perdut per causa de processos de degradació,
sovint motivats per les activitats humanes. Són els espais on hi ha extraccions abandonades, abocadors,
edificacions agràries en desús, edificacions en ruïna, installacions obsoletes, etc., sobre els quals cal actuar
mitjançant la promoció de la transformació física.
5. Es consideraran com referència per al bastiment de les diferents infraestructures agropecuàries, les guies
d’integració paisatgística redactades per la Generalitat de Catalunya.

Article 205 - Funció social de la propietat del sòl
1. La funció social de la propietat establerta en l’article 33.2 de la Constitució Espanyola delimita el
contingut de les facultats urbanístiques susceptibles d’adquisició i en condiciona el seu exercici.
2. Les facultats urbanístiques del dret de propietat s’han de subjectar al principi de la funció social d’aquest
dret, dins els límits imposats per la legislació i el planejament urbanístic i complint els deures fixats per aquests.
3. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que
contravinguin aquesta llei o el planejament urbanístic.

Article 206 - Participació de les plusvàlues i repartiment equitatiu
La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l’actuació urbanística dels ens públics i dels
particulars es produeix en els termes establerts per la legislació urbanística i la legislació aplicable en matèria
de règim de sòl i valoracions.

Article 207 - Inexistència del dret a exigir indemnització per l’ordenació urbanística de
terrenys i edificacions
L’ordenació urbanística de l’ús dels terrenys i de les construccions, atès que implica simples indicacions i
deures que defineixen el contingut urbanístic de la propietat, no confereix als propietaris el dret a exigir
indemnització, excepte en els supòsits expressament establerts per la legislació urbanística i per la legislació
aplicable en matèria de règim de sòl i valoracions.

Article 208 - Condicions de creuament per linies aèries o soterrades de transport de
matèria o d’energia
1.

En el capítol 2 del Títol IV s’estableixen les condicions generals de protecció del sistema de serveis tècnics.

2. Les noves línies àrees o soterrades de transport de matèria o d’energia (línies elèctriques d’alta tensió,
oleoductes, gasoductes, telecomunicacions, etc.) que hagin de creuar el sòl no urbanitzable, 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 del territori i
sempre el més allunyades possible dels espais naturals protegits. Els traçats seran preferentment soterrats. Serà
necessària la corresponent autorització per part de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet
3. El traçat de noves línees, i l’adequació o el trasllat de les existents requerirà la formulació d’un pla
especial urbanístic o d’un projecte d’actuació específica, que justifiqui la seva necessitat amb alternatives de
traçats que permetin avaluar la solució menys lesiva al medi i al paisatge i les mesures correctores dels
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impactes ambientals. També es requerirà el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental en els termes recollits pel
Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
4. 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 l'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.
5. D’acord amb les Directrius de paisatge del PTPCC i sempre que sigui tècnicament i econòmicament
viable, en l’estesa de xarxes d’infraestructura s’han d'aprofitar els canals de pas i els corredors existents i seguir
les actuals vies de comunicació de manera que es mantingui la unitat de les explotacions sense fragmentar
els camps, procurant ocupar aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del
territori, sempre el més allunyades possible dels espais de protecció especial.

Article 209 - Normes relatives als residus
1. En general es prohibeix la deposició o descarrega de residus en terrenys que no hagin estat prèviament
autoritzats per l’Ajuntament.
2. Les activitats classificades com a potencialment contaminants requeriran, per a la seva installació,
ampliació, modificació o trasllat, l’aprovació per part de l’Ajuntament dels tractaments previs a l’abocament
necessaris per descarregar els seus afluents amb els nivells de qualitat marcats per la legislació vigent.
3. Totes les activitats i les edificacions ubicades al terme municipal, independentment de 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.
4. Residus agraris i ramaders:
Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts per la legislació vigent (Decret 220/2001, d’1
d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en agricultura, incorporada
mitjançant el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer), que assegurin una gestió adequada, en funció del tipus
d’explotació, dels excrements sòlids i líquids, dels animals morts, de les aigües residuals, del afluents de fums i
gasos així com d’altres residus i disposar de sistemes de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de
producció.
5. Productes agroquímics:
Es prohibeix l’abandonament d’envasos de productes agroquímics i la neteja de cubes aplicadores de
fertilitzants i fitosanitaris en cursos d’aigua, naturals o artificials.
6. Residus de la construcció:
Les activitats i edificacions disseminades en el sòl no urbanitzable, a més de les exigències especials que es
puguin determinar en cada cas, han de depurar les seves aigües residuals en foses.
La sollicitud de llicència municipal per a l’enderrocament, l’excavació i la construcció de noves obres ha
d’anar acompanyada d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus que s’originaran
en les operacions d’enderroc, excavació o construcció, les operacions de destriament o recollida selectiva
projectades pels residus que es generin i les installacions de reciclatge o disposició del rebuig on es
gestionaran, en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra.
El productor dels residus per enderrocs, noves construccions o excavacions té l’obligació de dipositar una
fiança en el moment d’obtenir la llicència municipal, acord amb la legislació vigent en matèria de residus de
la construcció.
Les aigües residuals de les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable s’han de tractar prèviament a
l’abocament mitjançant sistemes de depuració adequats:
Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un collector territorial
proper.
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Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres biològics o llacunatges amb
vegetació, utilitzant línies de tractament que suposin un consum energètic i una producció de fangs
mínims quan es tracti de conjunts d’edificacions situades en sòl rural.
Depuració mitjançant foses sèptiques amb les característiques tècniques necessàries per
assegurar la deguda estanqueïtat i el sistema adient de gestió dels residus, quan no sigui possible cap
dels dos supòsits anteriors.
7. Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus:
Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus residus hauran d’obtenir llicència
municipal d’activitat. Seran considerades infracció urbanística les installacions o equipaments que
desenvolupin activitats de tractament, emmagatzematge o eliminació de residus i que no disposin de
llicència municipal i podran ser clausurades immediatament. L’Ajuntament afavorirà les iniciatives que tinguin
per objecte la recuperació, reutilització i valoració dels materials residuals.
Es prohibeix l’eliminació, mitjançant deposició, de residus en terrenys que no hagin estat prèviament
autoritzats per l’Ajuntament, així com la descàrrega en dipòsits o abocaments particulars de qualsevol tipus
de residus diferents a aquells que hagin pogut ser motiu d’autorització.
Les noves installacions de tractament de residus requeriran l’elaboració d’un pla especial urbanístic on es
consideri, entre altres qüestions tècniques, l'impacte ambiental de l’activitat i les mesures correctores a
introduir, amb especificació de destí final dels residus tractats.

Article 210 - Prevenció de la contaminació lluminosa
1. Qualsevol actuació en Sòl No Urbanitzable que comporti la implantació d’enllumenat públic o
d’enllumenat exterior de les edificacions s’ha d’adaptar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i del Decret 82/2005, de
3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, tenint en compte les
categories de sòl establertes per la protecció del medi nocturn.
2. En el terme municipal de La Pobla de Lillet es troba inclòs en les següents categories de protecció:
a. Zona 1. Protecció màxima: correspon a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de
protecció especial i les àrees coincident amb Xarxa Natura 2000.
b. Zona 2. Protecció alta: engloba el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de
protecció especial o d’una àrea de Xarxa Natura 2000.
c. Zona 3. Protecció moderada: són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà

Article 211 - Prevenció de la contaminació acústica
Qualsevol activitat o actuació que es desenvolupi al terme municipal de La Pobla de Lillet haurà de complir
les determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica així com
amb el Decret 176/2009 que la desenvolupa.

158

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

CAPÍTOL 2 – ELEMENTS PROPIS DEL SÒL NO URBANITZABLE

Article 212 - Elements bàsics del territori del Sòl no urbanitzable
Aquest Pla defineix els elements bàsics que configuren la fisonomia del sòl no urbanitzable de La Pobla de
Lillet amb la finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i de les installacions i construccions amb
l’estructura i característiques físiques del territori:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Topografia
Pendents
Camins rurals
Obertura de camins i moviments de terres
Finques i parcellacions
Tanques, murs i marges
Arbres i vegetació
Fonts, regs i basses
Miradors i itineraris
Indicadors i publicitat

Article 213 - Camins rurals
1. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa de camins rurals.
2. 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
de la zona afectada.
3. La urbanització es reduirà a formar cunetes i regatons transversals, així com a netejar-los i mantenir-los. La
preparació de la plataforma dels camins rurals preveurà únicament l’ús de tot-u, grava, sauló o similars, i la
formació de cunetes i trencaaigües, de manera que s’asseguri sempre la integració de la infraestructura en
l’entorn. Només s’admetrà la pavimentació de camins rurals quan quedi degudament justificada la seva
necessitat i amb la condició que els materials utilitzats s’integrin en el paisatge sense generar estridències ni
forts contrastos.
4. Les ampliacions de camins rurals s’efectuaran seguint criteris paisatgístics i es conservarà, quan
tècnicament sigui possible, el marge la vegetació del qual estigui més ben conservada.
5. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies d’accés de qualsevol
naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 8% en sòls tous, o del 15% en sòls durs, ni terraplens o
desmunts de més de 3 m. d’alçada. Els talussos resultants s’hauran de revegetar convenientment amb
vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni
dels cursos fluvials existents.
6. La franja compresa per la projecció horitzontal de l’aresta del camí fins a tres metres d’amplada és d’utilitat
pública i es podrà acordar la necessitat de la seva ocupació justificadament en qualsevol moment.
7. L’arbart s’haurà de situar com a mínim a 5m de l’eix del camí

Article 214 - Obertura de camins i moviments de terres
1. No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i recorreguts paisatgístics, o qualsevol
altre tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest POUM, en el pla especial urbanístic delimitat en sòl no
urbanitzable, en els plans de gestió forestal, amb l’informe previ corresponent del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
2. Tampoc es pot modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins i les vies rurals sense la corresponent
llicència municipal. Tota modificació de perfils haurà de tenir especial cura de les condicions paisatgístiques i
del medi natural.
3. L'atorgament de llicència per a l'obertura d'un nou camí rural, quan no estigui inclòs en alguns dels
instruments relacionats a l'apartat 1 d'aquest article, serà competència discrecional de l'Ajuntament a la vista
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de la justificació real de la seva necessitat i conveniència i en base a la valoració de les alteracions negatives
de l'entorn natural de la zona afectada.
En aquest supòsit, i per tal que l'Ajuntament pugui pronunciar-se respecte a qualsevol actuació que pretengui
l'obertura o modificació de traçat d'un camí rural, es requerirà la presentació d'un projecte on es defineixi el
traçat i característiques d'aquest nou vial, justificant la necessitat i conveniència del nou camí o de la
modificació proposada, així com també la integració del nou traçat en el paisatge i la idoneïtat de l’itinerari
en relació al caràcter del territori on està situat i sense produir efectes degradants, o en el seu cas, les mesures
correctores que els palliï.
4. En tot cas el desenvolupament de la xarxa viària rural haurà de respectar el sentit general del traçat
(origen-destí, directrius de la traça, amplada). S'admeten petits ajustos del traçat amb la finalitat d'adequarse millor a la topografia, de respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal, cultural, ...) de reduir
l'impacte en el paisatge i de millorar cruïlles o nusos.
5. En l’obertura de camins s’han d'aprofitar els canals de pas i els corredors existents i seguir les actuals vies
de comunicació de manera que es mantingui la unitat de les explotacions sense fragmentar els camps.
En el cas que es tracti de l'obertura d'un nou camí en zona forestal, a més d'estar sotmès a les determinacions
compreses en aquest apartat, haurà de complir allò que regula la Normativa Forestal i de Medi Natural en el
sentit de no superar els 4 m. d'amplada ni superar una pendent del 10%, excepte en el cas de situacions
singulars degudament justificades.
6. En qualsevol cas, l'obertura o modificació d'un camí rural solament es podrà autoritzar quan no hipotequi
la xarxa viària rural bàsica prevista per aquest Pla i pel seu desenvolupament futur.
7. Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de llicència municipal en tots els casos tal com recull
l’art. 187 del TRLU. En tot cas els moviments de terres motivats per l’agricultura, 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.
8. En general, no s’autoritzaran les activitats que comportin erosió o alteració irreversible de la textura
natural del sòl.
9. Les solucions tècniques i els resultats formals en el tractament de talussos han de partir de les
característiques del sòl i de les opcions de vegetació possibles. En tot cas, 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.
10. Els moviments de terres que impliquin explanacions mitjançant desmantellament de marges, no podran
superar un pendent final resultant del 15%.
11. Cal evitar que els terraplenats afectin els espais de ribera de rius, rieres i torrents, com també els marges
de camins i conreus, de manera que s’asseguri sempre el manteniment de la funcionalitat del conjunt de
l’espai fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de terres motivats per la protecció i millora de
camins associats a cursos d’aigua, en el doble significat d’elements del paisatge i d’itinerari d’interès
paisatgístic.
12. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar ribes, desmunts o terraplens superiors a 1,5m
d’alçada, llevat de justificació expressa. Exceptuant els moviments de terra amb finalitat agrícola, caldrà
plantar i hidroseminar la superfície que separa les terrasses resultants, tret que s’estabilitzin amb pedra seca o
escullera.

Article 215 - Parcellacions i segregacions
1. Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l’estructura de la divisió del sòl agrícola i forestal
en funció de la seva adaptació a l’ús i conreu de les finques. Es prohibeixen, en tot cas, les parcellacions
urbanístiques en el sòl no urbanitzable, d’acord amb allò previst en l’art.47 del TRLU i de la llei 3/2012 de
modificacions de la LU.
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2. És preceptiva la fiscalització prèvia municipal, mitjançant llicència de parcellació o declaració
d’innecessarietat de llicència de parcellació, per portar a terme qualsevol tipus de divisió o segregació de
terrenys en tot el terme municipal, d’acord amb el que preveu el TRLU.
3. Es considera illegal tota parcellació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions
o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable.
4. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys ubicats en sòl no urbanitzable no
podran efectuar-se segregacions en contra d’allò que disposa la legislació agrícola o forestal ni en contra de
les condicions establertes.
5. Les segregacions respectaran la superfície mínima assenyalada a aquests efectes per a cadascun dels
espais delimitats, sempre que les disposicions de la legislació agrària o forestal no n’estableixin una de més
gran.
6. D’acord amb el que estableix el Decret 169/1983, del 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu i el
Decret 35/1990, del 23 de gener, sobre producció forestal, es recullen com a superfícies mínimes de les
finques del terme municipal les següents.
Terrenys forestals: 25 ha.
Terrenys agrícoles de secà: 4,5 ha.
Terrenys agrícoles de regadius: 1,50 ha.
7. La finca mínima admesa en sòl no urbanitzable, contemplada com a unitat mínima de conreu, no
constitueix suport físic susceptible d’edificació residencial.
8. Les finques resultants d'una segregació o divisió hauran de tenir accés directe i immediat o mitjançant
servitud de pas legalment constituïda a un vial públic existent.
9. En cap ca,s els fraccionaments de terrenys efectuats per qualsevol títol amb infracció del que disposen
els apartats precedents d'aquest article no generaran cap mena de drets derivats de l'edificació sobre les
finques resultants.
10. En qualsevol cas, el fet d'haver complert les condicions establertes en aquest article no és suficient, per si
sol, per adquirir un dret derivat de l'edificació sobre les finques resultants.
11. Tanmateix queden excloses d’aquestes determinacions les parcelles registrades prèviament a
l’aprovació inicial d’aquestes normes per a les quals serà d’aplicació igualment tota la normativa regulada
en aquest capítol.

Article 216 - Indivisibilitat de finques
1. Són indivisibles les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior al doble de les
unitats mínimes de conreu o de producció forestal, excepte les següents:
a. Les parcelles amb una dimensió igual o menor a la unitat mínima establerta per a cada espai, si els
lots resultants de la divisió són adquirits pels propietaris de terrenys contigus, amb finalitat d’agruparlos i formar una nova finca.
b. Les parcelles amb dimensió menor al doble de la unitat mínima establerta per a cada espai, quan la
diferencia amb el mínim esmentat es pugui segregar amb la finalitat especificada en el punt anterior.
c. Només s’admetran segregacions de superfície inferior a la mínima establerta per a cada espai quan
s’hagi obtingut l’autorització per a la implantació de les activitats collectives de caràcter cultural,
d’educació en lleure i d’esbarjo, o per als equipament i serveis comunitaris no compatibles amb els
usos urbans, o per a les infraestructures d’accessibilitat, permeses dins de l’espai de que es tracti. En
cap cas la superfície del terreny a segregar tindrà una extensió inferior a la més gran que s’estableix
en sòl urbà per a construccions o usos equiparables.
2. En els supòsits a) i b), l’eficàcia de l’operació de segregació es condiciona a la formalització simultània o
successiva en escriptura publica de les operacions d’agrupació.
3.

Queden prohibides les parcellacions o segregacions que:

aprovació inicial

161

NORMATIVA

a. Donin lloc a parcelles que no tinguin accés immediat ni directe des de carreteres, pistes forestals o
qualsevol via de domini públic, excepte que tingui una servitud de pas legalment constituïda.
b. Donin lloc a parcelles de superfície inferiors a la unitat mínima de conreu o la unitat mínima forestal
fixada al article 71.5 d’aquesta normativa o les establertes per la legislació agrària corresponent.
c. Que suposin un fraccionament seriat d’una finca, originant finques inferiors al doble de les dimensions
mínimes, d’acord amb l’article 196 del TRLU i la legislació sectorial especifica.
Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable, estan subjectes a prèvia
llicència municipal. Es considerarà infracció urbanística greu el fraccionament del sòl que vulneri les
determinacions del Pla.

Article 217 - Tanques
1. Amb caràcter general es prohibeixen els tancats que es puguin disposar en les particions de parcelles i els
associats a habitatges implantats en el sòl no urbanitzable.
2. En els casos següents, degudament justificats, i quan l’Ajuntament així ho autoritzi a través de llicència,
aquestes es construiran de forma integrada amb el paisatge en què s’insereixi, respectant el dret de pas dels
camins existents i amb tipologies que resultin permeables a la fauna cinegètica:
a. Perquè així ho requereixi l’activitat agrícola o ramadera.
b. Per exigències biosanitàries o de seguretat.
c. En el cas d’habitatges, es podrà tancar un espai al voltant de l’habitatge destinat a era, que es situarà
a una distància màxima de 10 metres dels tancaments exteriors de l’habitatge.
3. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les
tanques urbanes. Es prioritzarà la utilització d’elements vegetals, preferiblement d’espècies autòctones, com
a tanques. No podran formar-se amb filat o tela metàllica. L’alçada màxima serà de 1,80 m. Queda
prohibida la utilització de filferro amb punxes, el fil electrificat sí que es permetrà.
Seran sempre permeables a l’escorrentia de l’aigua. Es garantirà el pas de la fauna ubicant passos
d’amplada mínima 0,50 metres
4. Les tanques admeses es separaran un mínim de 5 metres de l’eix dels camins que formen part de la xarxa
de camins rurals. En cap cas s’admet el creuament de la xarxa de camins grafiada en el planejament. Per a
la resta de camins, les tanques han de permetre el pas de persones i vehicles de forma fàcil i segura.
5. Les tanques properes a les carreteres s’hauran de situar a una distància mínima de 8 m de l’aresta exterior
de l’explanació de la carretera. Quan les tanques siguin diàfanes es podran situar a 3 m de l’aresta exterior
de l’explanació.
6. Les tanques no es podran situar a menys de 5 m de la vora superior del talús del marge de les lleres
públiques per tal de respectar la servitud del domini públic hidrogràfic.
7. A les zones qualificades d’especial interès no seran permesos els tancaments en cap dels casos si se’n
deriva una afecció sobre la connectivitat faunística.
8. En les tanques d’instal.lacions d’interès públio, el projecte vndrà determinat pel procediment de l’article 48
del TRLU o en el seu cas per un pla especial.

Article 218 - Murs i marges
1.Per la seva importància com a refugis de biodiversitat, es mantindrà sempre que sigui possible, la vegetació
natural que apareix espontàniament als marges dels conreus i les parets que separen les diferents parcelles
agràries. Els arbres autòctons dels marges de camins, conreus i xarxa de reg es protegeixen específicament.
Quan quedin afectats per les obres de millora de les infraestructures, caldrà justificar la impossibilitat tècnica
de mantenir-los, per obtenir la llicència municipal.
2.Es recomana no cremar i/o aplicar productes herbicides als marges de les parcelles amb vegetació.
3.Les vores de camins o carreteres que transcorren per l’interior de camins ramaders o lligallos, no podran ser
desbrossades amb mitjans o productes químics. A la resta de superfície de la finca, més enllà de l’àrea de
servitud dels camins i carreteres, no es podrà eliminar la vegetació natural, ni per part de l’administrador de la
via de comunicació ni pels propietaris de les finques veïnes.

162

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

4.En el cas que sigui necessari controlar el creixement de la vegetació perquè afecta la productivitat del
conreu, es podrà eliminar selectivament mitjançant desbroçament manual o mecànic. En tot cas, s’ha de
complir la legislació vigent de prevenció dels incendis forestals (DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals).

Article 219 - Arbres i vegetació
1. Es potenciarà la vegetació de ribera i, sempre que sigui possible, la dels marges de conreus que
ressegueixen els recs, els torrents i rieres, i els marges dels camps a fi de consolidar la xarxa de connectivitat a
nivell local.
2. Es mantindran els espais forestals oberts (prats, erms, antics conreus, etc.) com a tals, front la proliferació del
matollar, per evitar incendis i facilitar-ne l’extinció.
3. Els arbres autòcton dels marges dels camins i conreus queden protegits per aquest POUM. Quan quedin
afectats per obres de millora de les infraestructures, caldrà justificar la impossibilitat tècnica de mantenir-los
per obtenir la llicència municipal.
4. Les plantacions o repoblacions que es portin a terme es faran amb un tipus de vegetació adequat amb les
característiques del territori. Les repoblacions, la introducció de noves especies i els canvis en la constitució
especifica de les masses forestals hauran de ser aprovats per l’Ajuntament.
5. Els arbres aïllats, que no formen masses forestals (ubicats enmig de camps, al costat dels masos, etc.)
s’hauran de conservar sense distinció d’espècies sempre que aquestes no corresponguin a tàxons exòtics
amb manifest comportament invasor. Excepcionalment i prèvia sollicitud i autorització municipal, es podran
tallar per motius sanitaris o de risc.
6. Les masses boscoses consolidades i aquelles àrees de vegetació singular existents en el sòl no urbanitzable
es consideren elements naturals que cal protegir. Amb aquesta finalitat, no es podran autoritzar en aquestes
àrees edificacions, installacions i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les seves condicions naturals i
s’hauran de respectar les determinacions establertes per a cada zona.
7. En les àrees forestals, només s’admetrà l’explotació forestal si aquesta no compromet la persistència de la
massa forestal i compleix es requeriments de la legislació sectorial vigent. Per al desenvolupament de
qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte
Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, o el permís del Departament competent en la matèria d’acord amb la Llei
forestal.

Article 220 - Fonts, regs i basses
1. 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 comprèn 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.
2. En el capítol 2 del Títol IV s’estableixen les condicions generals de protecció del sistema hidrològic.
3. Si no hi ha un pla especial urbanístic amb objectiu d’ordenació del paisatge que justificadament estableixi
altres condicions més permissives, les edificacions que poguessin autoritzar-se en sòl no urbanitzable s’han de
separar com a mínim una distància de 100 metres de les zones fluvials de rius i rieres i dels llacs, estanys i
pantans, sense perjudici del compliment de les disposicions de la planificació hidrogràfica.
4. Les fonts localitzades en el sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística radial de 50m. A
l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció a excepció de les obres de millora de la font.
5. Els propietaris de canals, fonts i camins estan obligats a mantenir-los en perfectes condicions de salubritat,
seguretat i ornat. Es prohibeix perjudicar les possibilitats d’utilització de les fonts i les obres d’enginyeria
hidrogràfica formades per canals i les rescloses, els recs i els salts, així com també l’aprofitament, per part
d’aquests, de major cabal d’aigua que l’autoritzat per la concessió.
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6. Les rases que es realitzin per a la conducció de l’aigua, vinculades a l’activitat agrícola o forestal, no
formaran part del sistema hidrològic. No obstant, en la seva execució es garantirà el sistema natural del
recorregut de les escorrenties d’aigua, de forma que les actuals conques de les rieres o els torrents no es
vegin afectades significativament pels possibles canvis de superfície de recepció.

Article 221 - Miradors i itineraris
1. 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: els
miradors i els itineraris paisatgístics.
2. Els poders públics han de promoure, directament o mitjançant convenis amb entitats, una xarxa de camins
paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles que permetin una suficient percepció dels valors
paisatgístics del territori. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents o a crear, ha de rebre les
actuacions necessàries de condicionament, senyalització i manteniment per tal de potenciar-ne la funció i
facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori.
3. En tot cas, les actuacions en camins i miradors en els espais oberts han d’evitar l’artificialització innecessària
d’aquests espais.
4. Han de tenir especial atenció aquells miradors i itineraris més accessibles, com són els situats en els espais
periurbans i també els camins de ronda marítims.
5. S’haurà de vetllar perquè les infraestructures viàries definides com a itineraris paisatgístics mantinguin
obertes les perspectives al paisatge i evitin la construcció en les parcelles agrícoles de tancaments, tanques,
edificacions o elements opacs que limitin el camp visual o desfigurin les panoràmiques.

Article 222 - Indicadors i publicitat
No es permet la collocació de cartells i tanques de publicitat o materials anàlegs, llevat de les indicacions de
senyalització de camins i masies, itineraris d’interès, etc., que es disposaran amb criteris d’uniformitat en el
disseny, dimensió i collocació.

Article 223 - Conreus
1. Els conreus vindran regulats per la normativa agrària i subjectes als plans especials que es redactin per a la
protecció d'horts, conreus i espais forestals.
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, llevat
que pugui ser autoritzat per l’administració sectorial competent.
3. 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.

CAPÍTOL 3 – ZONIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE
Article 224 - Definició de zones
Dins el sòl no urbanitzable el Pla d’ordenació urbana municipal estableix les següents zones:
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-

Zona d’espais naturals protegits, clau 25a.

-

Zones humides , clau 25c

-

Zona de protecció especial i d’interès natural, clau 24.
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-

Zona de protecció de prats i matollar, clau 23

-

Zona de protecció forestal i d’interès paisatgístic, clau 22.

-

Zona de protecció de conreus agricoles, clau 21a

-

Zona de protecció d’horts familiars clau 21b

-

Zona de protecció preventiva, clau 20.

-

Zona d’activitats autoritzades, clau 26

Article 225 - Zona d’espais naturals protegits (clau 25a)
1. Definició:
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un alt grau de protecció per
tal de preservar-los de transformacions que els puguin afectar. Comprèn aquells espais que formen part
d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial.

El POUM de La Pobla de Lillet delimita els espais d’interès natural que s’especifiquen a continuació, que
coincideixen amb els espais de Xarxa Natura 2000:
•

PEIN de les Guilleries

•

Espai Xarxa Natura del Prepirineu Central Català

2. Objectiu :
Incorporació dels espais naturals protegits per aquesta normativa següents, sens perjudici de la delimitació i/o
modificació dels espais naturals protegits reconeguts pel PTP de Ponent:
- PEIN, Pla d’espais d’interès natural
- Xarxa Natura 2000
- ENPE, Espai Natural de protecció especial
3. Regulació :
a.

Ambdós espais d’interès natural estan inclosos dintre del Pla Especial de delimitació definitiva: Serra
del Catllaràs, Serra d’Ensija-els Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de Picancel i els Tres Hereus,
aprovat definitivament el 29 de maig de 2000.
En ambdós espais també d’aplicació subsidiària l’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial del
Pla territorial de les Comarques Centrals

b.

Es regula els sòls naturals protegits d’acord amb l’establert a l’article 2.6 del PTP Comarques Centrals
amb les limitacions derivades de l’article de regulació d’usos d’aquesta normativa i el que estableix
la legislació urbanística vigent.

c.

L’obertura d’un nou camí en un Espai d’Interès Natural (EIN), d’acord a la Llei 9/1995,de 27 de juliol,
d’accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que el desenvolupa no pot
superar els 4 metres d’ample ni un pendent de 10%, tret de situacions singulars degudament
justificades.

d.

D’acord amb l’article 14.1 del Decret 328/1992, no és permesa la circulació de vehicles motoritzats
camps a través ni fora de carreteres o camins habilitats per al pas d'automòbils. Aquesta disposició
no afecta les activitats agropecuàries, silvícoles i similars, ni les de prevenció i extinció d'incendis
realitzades per les agrupacions de defensa forestal i altres organismes amb anàlogues finalitats, ni la
circulació de vehicles quan sigui estrictament necessari per al desenvolupament a l'interior dels espais
del POUM d'altres activitats degudament legalitzades (segons l’article 14.1 del Decret 328/1992).

e.

D'acord amb l’article 14.2 del Decret 328/1992, els circuits de les modalitats motociclistes i
automobilístiques en ella indicades no podran transcórrer pels espais inclosos en el Pla.

f.

Els nous elements d’infraestructures i la millora dels existents adoptaran solucions que minimitzin els
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desmunts i terraplens, i evitaran interferir en els corredors hidrogràfics i biològics.
g.

Qualsevol delimitació i/o modificació dels espais d’interès natural protegits que eventualment
s’aprovi en un futur, s’entendrà inclosa i caldrà incorporar-la en les revisions o modificacions de
POUM.

4. Condicions d’edificació
Només es podran autoritzar les següents edificacions de nova planta o ampliació de les existents:
a.

b.

3.

Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la
millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el PTP Comarques
Centrals, sempre que justificadament no es pugui optar per la reutilització d’una construcció
preexistent a una distància raonable.
Les que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del TRLU i dels articles
concordants del RDLU i dels articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), quan es
compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5,6,7 i 8 del present article per tal
de garantir que no afectaran els valor que motiva la protecció especial d’aquest sòl. Quan les
amopliacions d’edificis destinats a usos que poden ser admesos en sòl no urbanitzable no poguessin
complir aquestes condicions i fossin imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat i aquesta fos
d’interès per al municipi, es podrà autoritzar una ampliaió de fins al 20% de sostre i del volum existent
que no se subjecti total o parcialment a les condicions assenyalades.
Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també
totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades circumstàncies a l’empar
de l’article 47 del TRLU i dels articles concordants del RDLU, requeriran, per a ser autoritzades, la
incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, de manera que s’analitzi els efectes de la
inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels
valor que motiven la protecció especial d’aquest sòl.

5. Condicions d’ús:
Els usos es regularan segons el Capítol 3. Regulació d’usos i activitats del Decret 328/1992, de 14-12-1992, pel
qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural, segons lles normes del PTPCC.
a.

Usos preferents:
•

b.

Ús de protecció de la natura.

Usos compatibles:
•

Ús agrícola i ramader. No s’admetrà, amb caràcter general, la intensificació de les pràctiques
agropecuàries que suposin una transformació de les característiques de les àrees que presenten
prats de dall i pastures seminaturals.
Les concentracions parcellàries hauran de garantir un mínim d’estructura natural del paisatge
que asseguri la conservació dels valors naturals de l’espai.
Es considera compatible, amb caràcter general, la construcció de noves granges, d’acord amb
l’actual legislació sectorial que les regula i el procediment actual administratiu per la seva
autorització. No obstant, sempre hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors
naturals de l’espai, la qual cosa serà objecte d’avaluació en el procediment d’autorització.
Es fomentarà la ramaderia extensiva ordenada i el manteniment de les pastures com a eina per
a la prevenció d’incendis i per a la conservació dels valors naturals de l’espai.

•

Ús forestal. En àrees amb presència d’espècies d’interès comunitari es procurarà allargar el
màxim les rotacions de tala, sense que se’n ressenti la productivitat silvícola, i s’adequarà la
realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no interfereixin amb el cicle biològic de
l’espècie.
Es promouran mètodes alternatius per a l’extracció de fusta que redueixin la construcció de
pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i fragmentació.
S’afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l’ús de productes fitosanitaris pels seus efectes
directes o indirectes sobre la fauna.
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Quan les tasques de gestió forestal requereixin l’obertura de vials, s’haurà de garantir la posterior
clausura dels mateixos permetent la restauració natural del terreny. En cas de ser necessari, es
promouran les tasques de renaturalització dels vials. L’obertura de nous vials es realitzarà en una
època de l’any que no resulti perjudicial per a les espècies d’interès comunitari. Serà
incompatible durant l’època de nidificació quan afectin als sectors crítics per a la conservació
de l’àguila cuabarrada i altres espècies objecte de conservació en cada espai.
Es restringirà l’accés a visitants foranis a les pistes i camins forestals permanents sense servitud de
pas.

c.

•

Ús d’habitatge rural, aptes per a l’ús residencial (excloses per tant granges, magatzems, coberts i
construccions auxiliars que ni tipològica ni funcionalment reuneixen les condicions necessàries
per a l’habitatge permanent o temporal).

•

Ús d’allotjament rural, exclusivament en construccions existents i catalogades, aptes per a l’ús
residencial (excloses per tant granges, magatzems, coberts i construccions auxiliars que ni
tipològica ni funcionalment reuneixen les condicions necessàries per a l’habitatge permanent o
temporal).

•

Ús rural de caràcter familiar.

•

També seran admesos l’ús de caça, de serveis tècnics i mediambientals i l’ús viari així com tots
aquells altres permesos per la legislació sectorial i urbanística vigent.

Usos incompatibles:
Seran incompatibles tots els usos que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la
protecció de l’àmbit PEIN.

S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel planejament
urbanístic en el Catàleg previst a l’article 50.2 del TRLU per destinar-les a habitatge familiar, establiments de
turisme rural en les modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya,
a activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament.

Article 226 - Zones humides (clau 25b)
1. Definició:
Compren les zones humides que el POUM ha de preservar i protegir que es grafien els plànols d’ordenació del
sòl no urbanitzable d’aquest POUM..
En concret són les H54a_30 i MU-034

Article 227 - Zona de protecció especial i d’interès natural (clau 24)
1. Definició:
S’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys que, sense assolir el grau de valors naturals, agraris i
ambientals que tenen els sòls de protecció especial convé preservar, en principi, de la transformació per
algun dels següents motius:
Existència de riscos geològics, d’inundabilitat o d’altres afectacions que fan inadequat el seu
aprofitament urbanístic i que, per la seva extensió o significació territorial, convingui assenyalar.
Valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social a regular pels catàlegs i
directrius del paisatge o per plans directors urbanístics.
Valor per activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable.
Valor de reserva per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de l’àrea per a
possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur,
2. Objectiu
a. La utilització racional dels recursos naturals, dins dels límits establerts per la legislació d’aplicació.
b. Compatibilitzar l’activitat agroramadera amb la conservació del territori.
c. Millorar la qualitat paisatgística.
d. Mantenir i preservar l’assolellament del nucli, i la imatge i perfil del nucli mantenint el seu entorn lliure
d’edificació.
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e. Controlar el perill d’incendi forestal.
f. Mantenir la vegetació natural existent.
3. Regulació
Es regula els sòls naturals protegits d’acord amb l’establert a l’article 2.8 del PTP Comarques Centrals amb les
limitacions derivades de l’article de regulació d’usos d’aquesta normativa i el que estableix la legislació
urbanística vigent.
4. Condicions de l’edificació:
Només es podran autoritzar les següents edificacions de nova planta o ampliació de les existents:
a.

b.

Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la
millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el PTP Comarques
Centrals, sempre que justificadament no es pugui optar per la reutilització d’una construcció
preexistent a una distància raonable.
Les que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del TRLU i dels articles
concordants del RDLU i dels articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), quan es
compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5,6,7 i 8 del present article per tal
de garantir que no afectaran els valor que motiva la protecció especial d’aquest sòl. Quan les
amopliacions d’edificis destinats a usos que poden ser admesos en sòl no urbanitzable no poguessin
complir aquestes condicions i fossin imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat i aquesta fos
d’interès per al municipi, es podrà autoritzar una ampliaió de fins al 20% de sostre i del volum existent
que no se subjecti total o parcialment a les condicions assenyalades.

Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes
aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades circumstàncies a l’empar de l’article 47
del TRLU i dels articles concordants del RDLU, requeriran, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi
d’impacte i integració paisatgística, de manera que s’analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en
l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valor que motiven la protecció
especial d’aquest sòl.
5. Condicions d’ús:
Els usos i activitats que s’autoritzin o desenvolupin en aquesta zona serà compatible amb el caràcter d’àrea
natural i no representin un perill a llur manteniment,
Es potenciaran els usos que potenciïn la utilització pública i collectiva d’aquesta àrea.
No es permeten els següents usos:
-

Habitatge en qualsevol modalitat
Explotacions ramaderes (granges).
Moviment de terres sense autorització.

Article 228 - Zona de protecció de prats i matollar de valor (clau 23)
1. Definició:
Comprèn aquells terrenys que han servit tradicionalment per la pastura
2. Objectiu:
Conservar les superfície de prats a La Pobla de Lillet per tal de mantenir l’actual paisatge
3. Regulació:
Queden prohibides en aquesta zona la repoblació forestal, d’instal.lació de qualsevol tipus d’edificació o
d’urbanització
4. Condicions de l'edificació:
Segons condicions generals
5. Condicions d'ús:
Segons condicions generals
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Article 229 - Zona de protecció forestal i d’interès paisatgístic (clau 22)
1. Definició:
Comprèn aquells terrenys que pels seus valors forestals, paisatgístics i naturals, cal que estiguin preservats del
procés d’incorporació a les àrees urbanes i s’han de protegir de la seva degradació, de forma molt acurada
per tal que no perdi els seus valors actuals. Comprèn les àrees ocupades pel bosc, així com les rieres, torrents i
els seus entorns. A més comprén els terrenys forestals que pertanyen a entitats públiques anomenats Forest
Públiques.
2. Objectiu:
Conservar les superfície de bosc existent a La Pobla de Lillet per tal de mantenir l’actual paisatge forestal.
3. Regulació:
La regulació dels forests d’utilitat pública es farà en base a l’establert a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal
de Catalunya i la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes i a les zonificacions especifiques, dintre de la
delimitació de l’àmbit de forest d’utilitat pública, que ordena el POUM en els seus plànols d’ordenació del sòl
no urbanitzable.
No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima forestal que determina el DL
1/2010, sobre unitats mínimes forestals.
4. Condicions de l'edificació:
Només s’admetran noves edificacions vinculades a la utilització forestal dels terrenys d'acord amb la Llei
d’urbanisme i l'article 22 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes
Normes i en cap cas s’admetran edificacions unifamiliars. La finca sobre la qual s’edifiqui s’haurà d’inscriure al
Registre de la Propietat com a unitat indivisible.
5. Condicions d'ús:
En general l’únic ús admès és el forestal, raó per la qual queda prohibida qualsevol transformació del sòl que
lesioni el valor específic de la vegetació arbòria. L’ús dels terrenys forestals ha de garantir la disponibilitat
futura dels recursos naturals renovables i la conservació dinàmica del medi forestal. Els usos i activitats es
regulen en el quadre de l’article 85 d’aquestes normes.
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 6/88, 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
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. Es permeten les rompudes d’acord amb l’article
23 de la llei 6/1988.

Article 230 - Zona de protecció agrícola de conreus(clau 21a)
1. Definició:
Són aquells sòls amb un ús principalment agrari amb conreus de regadiu i de sercà. Inclou els terrenys
actualment conreats i d’altres que ho havien estat i conserven les obres d’aterrassament necessàries per
tornar-ho a ésser, però sense construir elements fixes de cap mena.
2. Objectiu :
La finalitat de la ordenació és la protecció, per tal d’assegurar la continuïtat de les explotacions agrícoles
actuals.
3. Regulació :
No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 15.000 m² (1,5 Ha)
La construcció d’elements fixes lligats a l’aprofitament dels conreus només es podran fer sobre els terrenys no
cultivables i en cas de necessitat justificada.
4. Condicions de l’edificació:
- Les edificacions destinades a habitatge rural no superaran l’altura màxima de 7,5m.
- Les edificacions destinades a usos diferents de l’habitatge situaran les bigues de llom de cobertes a un
màxim de 5,50m.
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- Independentment de l’ús a que es destinin les edificacions es situaran com a mínim a una distància de 8
metres, dels límits de la finca o parcella sobre la que s’ubiquin.
- Les tanques o closes de finques no superaran en altura els 1,80 metres, i els materials seran tals que no
impedeixin la visió a través seu.
- Aquestes alçades màximes de construcció es permet superar-les amb edificacions i installacions de sitges,
dipòsits d’aigua o similars.
5. Condicions d'ús:
- agrícola
- habitatge rural (el nombre màxim d’habitatges per finca serà de dos).
- pecuari
- magatzems d’ús agrícola i ramader. Els magatzems i altres edificacions realitzades per finca mínima no
superaran una ocupació en planta del 5% de la superfície de la finca o parcella sobre la que s’installin.
- usos vinculats a la declaració d’utilitat pública i d’interès social d’acord amb l’art. 47 i 48 del Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i de la llei 3/2012 de modificacions de la LU.

Article 231 - Zona de protecció agrícola horts urbans(clau 21b)
1. Definició:
Inclou els terrenys de regadiu principalment, en les terrasses fluvials, que es portegiran de l’ocupació
edificatòria, mantenit-los en el seu ús actual.
2. Objectiu :
Ordenació i regulació de les condicions fondàries i d’ús adequades a l’activitat agrícola.
3. Regulació :
-

L’administració s’obliga a facilitar tots els mitjans necessaris perquè aquests sòls quedin protegits de
les riuades, mitjançant la construcció dels murs de canalització dels rius.

4. Condicions de l’edificació :
-

Es fixa l’altura màxima de les edificacions en 5,5 metres i es situarà a una distància mínima de 8
metres dels termenals o límits de la finca, i a 15 metres de barrancs o morreres,

-

Les tanques o closes es realitzaran amb materials que no impedeixin la visió.

-

L’ocupació d’una finca amb edificacions no superarà el 5% de la seva superfície en qualsevol
modalitat d’ús,

-

Les edificacions i masies existents en aquest tipus de sòl restaran subjectes a les determinacions dels
articles d’aquestes normes urbanístiques que regulen les construccions en sòl no urbanitzable.

5. Condicions d'ús:
L’ús global és l’agrícola i es permeten les activitats relacionades directament amb els següents usos agrícoles:
-

Habitatges rurals. (el nombre màxim d’habitatges per finca serà de dos).

-

Magatzems agrícoles.

S’admeten les construccions pròpies d’una activitat agrícola sotmesa a les disposicions generals i l’article
corresponent d’aquestes normes que les regula específicament, com a construccions pròpies d’una activitat
rústica.

Article 232 - Zona de protecció preventiva (clau 20)
1. Definició:
S’inclouen en aquest tipus de sòls que no hagin estat considerats espais naturals protegits, sòls de valor natural
i de connexió, sòls paisatgístics i ecològics de valor i que no gaudeixin d’una especila producció agrícola o
són erms. Estan considerats com a sòls de protecció preventiva segons el PTP Comarques Centrals.
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2. Objectiu :
a. La utilització racional dels recursos naturals, dins dels límits establerts per la legislació d’aplicació.
b. Compatibilitzar l’activitat agroramadera amb la conservació del territori.
c. Millorar la qualitat paisatgística.
d. Controlar les noves construccions
e. Controlar el perill d’incendi forestal.
f. Mantenir la vegetació natural existent, sempre i quan sigui compatible amb la resta d’objectius
d’aquest article.
3. Regulació :
- Es regula d’acord amb l’establert als articles 47 a 51 del TRLU i 46 a 50 del RLU i el que disposa el PTP de
Ponent pel que fa als sòls anomenats de protección preventiva.
- Accessos: Qualsevol obertura d’un camí o arranjament de camí que impliqui modificar-ne l’amplada de la
secció o el traçat requerirà llicència o comunicació municipal, segons disposi la corresponent Ordenança
municipal, i haurà de respectar les següents determinacions:
a.

Es permet l’acondicionament de camins existents sempre i quan aquesta intervenció vingui
justificada per l’ús intern de caire agrícola i/o la partició de finques o canvis de titularitat que en
justifiquin la necessitat.

b.

Es prohibeix l’asfaltat o la utilització de mescles bituminoses i similars, i s’optarà per aprofitar els
materials existents o, en el seu cas, la pavimentació amb formigó.

c.

Qualsevol ampliació de camí o nou camí haurà de respectar els marges arbrats o vegetats, els
murets de pedra i qualsevol altre element d’interès patrimonial i/o paisatgístic, especialment si es
troba recollit en Catàleg de béns a protegir.

4. Condicions de l’edificació :
Amb caràcter general, es permetran en aquesta qualificació les ampliacions de les masies preexistents, les
construccions pròpies de les activitats agrícoles i ramaderes, així com les noves implantacions d’habitatge
rural.
5. Condicions d'ús:
a.

Usos preferents:

1.

Ús agrícola i ramader. L’agrícola, així com els ramaders extensius i en règim intensiu. Els ramaders
intensius hauran de situar-se a més de 1.000 m. de distància del sòl urbà consolidat, en el cas de les
installacions de ramaderia porcina i en el cas de la resta d’installacions, tret de les explotacions
reduïdes (menys de 5 unitats ramaderes) hauran de situar-se a més de 500 m. de distància del sòl
urbà consolidat.
Les granges i altres activitats agropecuàries emplaçades prop del nucli urbà i que es trobin actives i
legalitzades en el moment d’aprovar-se les presents normes, les quals tanmateix hauran de complir
les mesures que estableixi la legislació en cada moment per tal de minimitzar l’impacte de la
contaminació per nitrats sobre el sòl i l’aqüífer.

b.

Usos compatibles:

2.

Ús d’habitatge (habitatge unifamiliar o plurifamiliar),en construccions existents, així com l’habitatge
rural i la residència casa de pagès (ús d’habitatge rural) aptes per a l’ús residencial (excloses per tant
granges, magatzems, coberts i construccions auxiliars que ni tipològica ni funcionalment reuneixen les
condicions necessàries per a l’habitatge permanent o temporal).

3.

Ús d’allotjament rural, exclusivament en construccions existents i catalogades, aptes per a l’ús
residencial (excloses per tant granges, magatzems, coberts i construccions auxiliars que ni tipològica
ni funcionalment reuneixen les condicions necessàries per a l’habitatge permanent o temporal).

4.

Ús rural, tallers artesanals de caràcter familiar (associats a les construccions existents o a les
ampliacions admissibles, d’acord amb la legislació vigent, sempre que no afectin llur valor
patrimonial i que estiguin preferentment vinculats al treball de materials o aprofitament de recursos
endògens de la Pobla i rodalies.
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5.

Ús agroalimentari, producció, comercialització i investigació i recerca dels productes agroalimentaris
que es produeixin en origen, fins i tot si són assimilables a usos industrials sempre que les edificacions
destinades a aquests usos compleixin amb el que es detalla a continuació:
a. Amb caràcter general, s’admetran noves edificacions destinades a aquest ús en sòl no
urbanitzable sempre que es compleixi amb la legislació sectorial vigent.
b. L’alçada reguladora màxima de les edificacions destinades a aquest ús serà de 9
metres.
c. S’admetran els moviments de terres estrictament necessaris per a la implantació de les
noves edificacions destinades a aquest ús i es vetllarà per minimitzar l’impacte
paisatgístic de l’actuació.

6.

Ús docent, ús socio-cultural i ús sanitari-assistencial, si bé restaran subjectes a l’elaboració d’un Pla
Especial, en què es detallin les mesures d’inserció en el medi rural, sobretot des d’un punt de vista
paisatgístic i funcional, especialment de cara a minimitzar la mobilitat obligada pels camins rurals i/o
evitar la creació d’àrees d’aparcament i altres efectes indesitjats per una afluència de públic
excessiva en el medi rural.

7.

Activitat recreatives de caràcter temporal que no suposen transformació de l’entorn natural i que no
siguin contradictòries amb altres legislacions vigents i aquestes normes, com ara: exposicions de
plantes o conreus agrícoles, vivers, horts experimentals o vinculats a escola d’agricultura o altres usos
educatius.

8.

Ús esportiu en el medi natural. Installacions esportives descobertes , que no tinguin millor ubicació
possible en sòl urbà i que siguin integrables en la matriu rural, sense causar un impacte ambiental i
paisatgístic massa rellevant, sempre que no incorporin drets edificatoris de caràcter residencial o
hoteler ni tampoc edificació rellevant, relacionada exclusivament amb el desenvolupament de
l’activitat (màxim 200 m2 de planta o el 2% de la superfície de la installació). Aquestes installacions
que superin els 2.000 m2 de superfície total caldrà que es tramitin mitjançant un Pla Especial.

9.

També seran admesos l’ús de caça, l’ús de serveis tècnics i mediambientals, l’ús d’Estació de Serveis,
l’ús viari així com tots aquells altres que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no
urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’art.47 del TRLUC

Article 233 - Zona d’activitats autoritzades (clau 26)
1. Definició:
Comprèn els sòls ocupats per les actuals instal.lacions del càmping l’Espelt i la casa de colònies de la Sala.
3. Regulació:
El tipus d’ordenació és segons edificació aïllada
4. Condicions de l’edificació:
- Ocupació : 50%
- Separacions mínimes : 10 a vial i 5 a la resta
- Podran estar al límit de façana: casetes de serveis públics destinades a estacions transformadores,
comptadors.....La resta de l’espai lliure tindrà que sistematitzar-se amb jardí i arbrat.
- L’espai lliure perimetral podrà ocupar-se subterràniament amb installacions no ocupables per el personal ni
destinades a aparcament. Aquesta ocupació no podrà superar el 15% d’aquest espai lliure perimetral.
- Els tancaments de la finca hauran d’estar a 10m de l’eix de la carretera

5. Condicions d'ús:
Usos admesos: acampada,etc...
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CAPÍTOL 4 – USOS, EDIFICACIONS I INSTALLACIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE
Article 234 - Disposicions generals
1. Les intervencions en sòl no urbanitzable han de garantir, en tots els casos, la preservació del sòl respecte al
procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental, amb les condicions específiques que
s'assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d'ús.
2. En el sòl no urbanitzable es podran autoritzar, sempre que siguin compatibles i compleixin les condicions
específiques previstes per a cada tipus de sòl, i d'acord amb el que disposen els apartats 5, 6 i 7 de l'article 47
TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU., les següents construccions:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

Les construccions destinades a explotacions agrícoles, ramaderes i/o forestals o, en general, rústiques,
que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca.
Les construccions i les installacions vinculades a l'execució, el manteniment i el servei de les obres
públiques.
Les edificacions i les installacions destinades a les activitats o als equipaments d’interès públic que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural en el supòsit previstos al TRLU.
Els habitatges rurals nous o l’ampliació dels existents quan estiguin directament i justificadament per
ampliació del programa familiar, sempre que estiguin assignats a una finca agrícola o forestal que
compleixi les disposicions generals establertes en el present capítol i les condicions de superfície
mínima de finca i totes aquelles altres especificades a cada qualificació.
Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping, que exigeixen en tot cas
la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda autoritzats pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen
en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.

3. Aquells espais que per a les seves característiques, aquest Pla qualifica com sòl de protecció especial i de
valor natural (clau 24), no podran ser destinats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva
destinació o naturalesa o que lesionin el valor específic que es protegeix.

Article 235 - Usos admesos en el sòl no urbanitzable
1. Els usos en sòl no urbanitzable hauran de respectar les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn en
què s’emplacen, d’acord amb el que s’assenyala en aquesta normativa per a cada tipus de sòl.
2. Es consideren usos principals del sòl no urbanitzable els següents:
Agrícola
Ramader
Forestal
3. L'establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l'obligació d'adoptar les mesures correctores
necessàries per evitar la degradació de l’entorn i per aconseguir una bona integració amb el medi en el què
s’installi. Per això, caldrà estudiar d'una manera detallada la captació d'aigua potable, la depuració de les
aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es
comprometrà a la conservació de l'establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions
adequades de seguretat, salubritat i qualitat.
4. En els sòls classificats de no urbanitzables no es podran desenvolupar altres usos que els específicament
permesos. Les activitats preexistents legalment establertes que no s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran
mantenir l’activitat, però en el moment en què es cessi l’ús per al qual estan autoritzades, hauran d’adequarse a la nova regulació d’usos que estableixi el planejament aprovat.
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5. Independentment d’allò que aquestes normes preveuen per a cada categoria del sòl no urbanitzable,
són incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que impliquin una
transformació en la destinació o naturalesa d’aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels valors i
finalitats especifiques que es persegueixen en cada zona.
6. En sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a explotacions
agrícoles, ramaderes i forestals que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com les
construccions i les installacions vinculades a l'execució, el manteniment i el servei de les obres públiques i les
infraestructures tècniques de serveis. Això no obstant, es podran autoritzar, seguint el procediment previst per
l'art. 47 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU., edificacions i installacions d'utilitat pública o
interès social que no siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de sòl no urbanitzable i
compleixin les condicions específiques de la zona en què s'emplacin, sempre que no s'introdueixin
dinàmiques urbanes en el sòl no urbanitzable.
7. En el conjunt del sòl no urbanitzable, i amb caràcter general, es permeten els usos especificats a
continuació, així com les construccions vinculades a aquests usos, sempre que s’ajustin als requisits establerts
per aquesta normativa, a les determinacions que s’estableixen per a cada qualificació i a les normatives
sectorials:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Usos i aprofitaments agrícoles i ramaders.
Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i
justificadament associats a usos d’aprofitaments agrícoles, ramaders i explotació de recursos naturals.
Habitatge unifamiliar no vinculat a l’explotació agrícola, ramadera o dels recursos naturals, en el cas
de cases rurals o masies incloses en un Catàleg de masies.
Usos industrials i de magatzem estrictament vinculats a la primera transformació de materials, quan la
naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi rural.
Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació
de la LU..
Turisme rural, hotel rural i càmping.
Construccions i installacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres
públiques.
L'ús públic i el gaudi del territori i el paisatge, sempre que aquest no comporti una degradació dels
seus valors.

8. Aquest usos, podran estar subjectes a restriccions en les diferents qualificacions del sòl no urbanitzable de
La Pobla de Lillet.
9. S’entenen com a incompatibles amb el caràcter del sòl no urbanitzable els usos no inclosos a l’article
anterior i, de manera expressa, s’especifiquen els següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
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Usos industrials o d’emmagatzematge que no corresponguin a les especificacions de l’apartat d) del
punt anterior.
Habitatge unifamiliar no vinculat a l’explotació agrícola, ramadera o dels recursos naturals, excepte
els admesos en el Catàleg de masies i cases rurals i que aquest ho permeti.
Habitatge plurifamiliar, excepte els admesos en el Catàleg de masies i cases rurals i que aquest ho
permeti.
Ramaderia intensiva, excepte en edificacions existents.
Activitats vinculades amb l’explotació dels recursos naturals (forestal, extractives, vivers, installacions
d’energies renovables...). Extracció d’àrids o altres materials minerals.
Activitats comercials, incloses l’exposició i venda de materials de construcció, mobles i vehicles,
excepte els usos del punt d) de l’apartat anterior.
Usos recreatius i esportius que suposin un impacte important per al medi, especialment en forma de
fums, soroll i erosió.
Abocaments o emmagatzematge de residus o altres materials (runa, vehicles fora d’ús, ferralla...) i les
plantes de tractament de residus sòlids urbans, industrials i ramaders, excepte les activitats
autoritzades en el moment d’aprovar-se aquesta normativa o aquelles que reguli l'Ajuntament a
través de la redacció d'un pla especial urbanístic, atès al seu caràcter d'interès públic.
Garatges, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries i ramaderes.
Manteniment d’animals domèstics en parcelles no vinculades a l’habitatge, excepte els lligats a una
activitat ramadera o en edificacions ja existents.
Aparcaments, excepte els vinculats al lleure en la natura.
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l.

Qualsevol altre ús anàleg als anteriors i que no estigui admès explícitament a la zona corresponent
del sòl no urbanitzable.
m. Amb caràcter general, tots els usos que no es permeten per normativa superior o específica.

Article 236 - Les activitats d’interès públic
1. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions especifiques per a destinar-lo a les activitats o els
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi natural. A aquest efecte, són d’interès
públic segons l’article 47.4 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. les següents activitats o
equipaments:
a.

b.
c.
d.

Les activitats collectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i installacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de que es
tracti.
Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
Les infraestructures d’accessibilitat.
Les installacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la
infraestructura hidrogràfica 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 altres installacions ambientals d’interès públic.

2. Les actuacions especifiques d’interès públic s’han d’emplaçar en el medi natural de manera que generin
el menor impacte possible sobre el medi i s’haurà de seguir el procediment que determina l’article 48 del
TRLU.

Article 237 - Edificacions i installacions d’interès públic
1. Es podran autoritzar edificacions i installacions per destinar-les a les activitats o als equipaments d’interès
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, especificades a l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU i de la llei
3/2012 de modificació de la LU., seguint el procediment previst a l’article 48 del TRLU, sempre que es
compleixin, a més de les disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques per a cada
qualificació.
2. En la tramitació de l'autorització per a ubicar una construcció d'aquest tipus en el sòl no urbanitzable
caldrà justificar de forma expressa i motivada la necessitat de situar la installació en el medi rural.
3. Per a les edificacions que es declarin d’interès públic, en aplicació d’allò establert al TRLU, s’haurà de
redactar un pla especial urbanístic que contempli, com a mínim, les següents determinacions:
a.

Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures corresponents per tal
d'assegurar la reducció de l'impacte i una bona integració ambiental de les installacions.

b.

Justificar la compatibilitat de l'actuació amb la protecció dels valors agrícoles, forestals, ecològics i
paisatgístics de les zones confrontants, així com la inexistència de riscos ambientals o d'altre tipus.

c.

Especificar l'ocupació màxima de l'edificació segons el tipus d'installació i la distància mínima als
límits de finca i als camins rurals que, en cap cas, podrà ser inferior a 20 metres. No s’admetran
edificacions en parcelles inferiors a la 7.500 m2.

d.

Ordenació dels accessos i installacions complementàries, així com les infraestructures i serveis
necessaris per a la installació i el desenvolupament de l'activitat proposada.

e.

En la memòria del pla especia,l caldrà justificar l'interès públic de les actuacions que es proposin, la
coherència de la sollicitud amb l'àmbit on es situïn i amb les determinacions d'aquest Pla
d’ordenació per la zona que es tracti, i comprendrà un estudi econòmic-financer acreditatiu de les
possibilitats reals d'execució i gestió de l'edificació i installació proposada.

f.

S'exigirà també, si és necessari, l'adequació d'una infraestructura per a extinció d'incendis i d'altres
mesures preventives o correctores en relació a l'entorn, complint en qualsevol cas i sempre la
normativa vigent de prevenció d’incendis forestals respecte la reserva de franges de protecció.
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g.

Caldrà també incorporar un estudi d'avaluació de l'impacte de la construcció i installació en el medi
on es situï.

Article 238 - Edificacions i installacions vinculades a obres, infraestructures i serveis
públics
1. D'acord amb el que preveu l’apartat 6d de l’article 47 del TRLU, es podran autoritzar en el sòl no
urbanitzable les construccions i les installacions vinculades a l'execució, manteniment i servei de les obres
públiques.
2. En la sollicitud de llicència per a edificacions i installacions vinculades a l'execució de les obres públiques
caldrà justificar la seva necessitat, així com indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes en
ordre a preservar les condicions naturals, l'equilibri ecològic i els valors paisatgístics.
No s’autoritzaran aquestes installacions si, malgrat tot, es considera que afecten greument algun d'aquests
valors.
3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats, i uns colors que garanteixin una
adequada integració a les condicions naturals de l'entorn.

Article 239 - Activitats agrícoles i ramaderes
1. Es consideren activitats agràries les relacionades directament amb el cultiu de la terra. El manteniment de
l’activitat agrària familiar té caràcter prioritari per a la conservació del paisatge i de l’activitat econòmica del
municipi de La Pobla de Lillet.
2. En l’àmbit de l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà el Codi de bones pràctiques agràries
en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 1998.
3. Es consideren activitats ramaderes les activitats relacionades directament amb la cria, reproducció i
aprofitament d’espècies animals domesticades, així com les activitats d’acollida i manteniment d’animals
domèstics (gosseres, hípiques i similars).
4. Només s’admeten noves construccions ramaderes en sòl no urbanitzable per a un ús ramader extensiu,
entenent per aquest concepte el d’una explotació ramadera basada en animals no estabulats, i que disposa
de la suficient superfície per dedicar-se a la pastura dels animals de l’explotació. Per dur a terme aquestes
activitats, a més d’obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar un projecte on quedi explícita la
càrrega ramadera prevista i la superfície de pastura de què es disposa.
5. Les explotacions i activitats ramaderes seguiran les directrius i regulacions establertes per la legislació
vigent.
6. L’activitat ramadera practicada de forma extensiva es considera compatible amb els objectius de
regulació dels usos d’aquesta normativa sempre que:
a.
b.
c.

la càrrega ramadera existent no representi un risc d’erosió del terreny.
els terrenys no hagin estat afectats per incendis en anys recents.
no es tracti de zones repoblades recentment o en procés de regeneració.

7. D’altres requisits:

176

a.

Amb el projecte caldrà presentar l’aixecament de plànols exhaustiu de les edificacions i arbrat
existents. També en el projecte caldrà definir i garantir la collocació de la vegetació i la utilització
dels materials i colors per minimitzar l’impacte paisatgístic.

b.

Les àrees d’aparcament hauran d’estar contemplades en el projecte i aquest haurà d’especificar el
tipus de paviment a utilitzar i la vegetació i massa arbustiva que s’utilitzarà per a minimitzar-ne
l’impacte visual. És obligat l’ús de paviments tous i drenants.

c.

No es podran autoritzar edificacions que no prevegin el sistema de sanejament i depuració de les
aigües residuals.
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d.

Totes les edificacions en sòl no urbanitzable hauran de disposar d’un dipòsit de recollida de les aigües
pluvials de coberta per al reg dels espais enjardinats i per a la neteja de les installacions, que haurà
de tenir una capacitat mínima de 5.000 litres.

e.

El sòl proper a l’edificació que no s’utilitzi per a finalitats agrícoles haurà de ser objecte de tractament
paisatgístic amb arbrat i/o altra vegetació.

Article 240 - Edificacions pròpies de les activitats agràries, forestals i ramaderes
1. Inclou totes les edificacions i/o installacions necessàries per al desenvolupament de l'explotació agrícola,
ramadera o forestal, com és el cas de les granges,dels coberts o magatzems agrícoles i construccions
auxiliars, garatges per a maquinaria o hivernacles, installacions tècniques, i totes aquelles construccions de
que siguin necessàries per a l'activitat agrícola, ramadera o forestal.
2. Abans de la seva autorització caldrà acreditar la vinculació a l’activitat, la necessitat de la nova
construcció, així com justificar les seves dimensions.
3. En totes les edificacions s’hauran de contemplar les següents mesures d’integració visual:

4.

-

En tots els edificis els materials utilitzats per les parets exteriors seran de colors terrosos, prohibint-se
explícitament els colors llampants, el color blanc i les superfícies excessivament brillants que
produeixin reflexes.

-

Es prohibeix l’obra vista (de peça ceràmica o de formigó) i l’arrebossat de ciment sense pintar. Es
prioritzarà l’acabat de façana de mamposteria, arrebossat i pintat i revestiments continus.

-

Tot l’entorn del nucli de les edificacions es farà una plantació per mitigar l’impacte de les
edificacions. L’arbrat haurà d’ocultar al màxim les edificacions.

-

La coberta ha de ser de teula o similar.

-

Les espècies a revegetar han de ser autòctones.

-

En les edificacions visibles des de sòl urbà o xarxa viària, l’alçada màxima visible des d’aquests punts
a les façanes no podrà superar els 4 metres. Caldrà fer replens de terra per tal de corregir l’impacte
que després s’haurà de revegetar amb espècies arbustives.

Respecte la situació de les edificacions:
-

Les construccions es situaran sempre allunyades de rieres i cursos d’aigua a fi d’evitar la seva
contaminació. La distància mínima serà de 50 ml.

-

Les construccions agropecuàries a situar en sòl no urbanitzable, es situaran en zones assolellades i
ventilades, sempre fora de la trajectòria dels vents dominants en sentit dels nuclis habitats.

-

No es permetran moviments de terra que alterin en +/- 1,50 m la rasant del terreny. En casos que no
ho permeti el terreny, es farà un estudi ambiental amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental.

-

No s’admetran noves construccions en terrenys de pendent superior al 20%.

5. Sens perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les categories de sòl i del que
estableix la legislació sectorial vigent en cada cas, es defineixen a continuació les condicions generals de
l'edificació per aquests tipus de construccions següents:
a) GRANGES :
1.

Són installacions destinades a la cria, reproducció d’espècies animals domesticades, així com a les
activitats d’acollida i manteniment d’animals domèstics de companyia

2.

Només es permeten quan estiguin vinculades a una activitat agrícola o ramadera.

3.

La part de finca vinculada a l’edificació, per aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de
terreny, quedarà inscrita en el Registre com a indivisible

4.

No ocuparan superfícies superiors al 10% de la finca i, en qualsevol cas, no superaran els 6000m2 de
superfície construïda i alçada màxima de 7m corresponent a PB, excepte justificació tècnica.
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5.

Les granges que estiguin subjectes al Registre d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses,
hauran de seguir amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència municipal d’edificació, la
tramitació de l’expedient d’activitats, obrin un període d’informació pública, amb notificació als
veïns immediats

6.

En la tramitació de l’expedient s’haurà d’especificar el sistema de tractament i depuració de les
aigües residuals i els seu destí final.

7.

Les granges preexistents estaran sotmeses al règim de control i de llicències específicament regulat
en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de de prevenció i control ambiental de les activitats a
Catalunya, i normativa que la desenvolupi.

8.

Es disposa expressament que les granges que per la seva mida estiguin incloses dins l’annex III de la
Llei 20/2009 estaran sotmeses al règim de permís ambiental, i se substituirà el règim de comunicació
pel de permís ambiental, d’acord amb Llei 20/2009.

9.

S’admetrà l’ampliació de les explotacions ramaderes preexistents sempre que llur capacitat no
excedeixi el nombre de caps de bestiar que comporti la seva inclusió en l’annex I de la Llei
20/2009, que s’acompleixin la resta de paràmetres fixats per aquestes normes i que s’introdueixin les
mesures correctores que pertoquin conforme l’expedient d’atorgament del règim de llicència
ambiental.

10. S’admetrà la construcció de noves explotacions ramaderes sempre que llur capacitat no excedeixi
el nombre de caps de bestiar que comporti la seva inclusió en l’annex I de la Llei 20/2009, que
s’acompleixin la resta de paràmetres fixats per aquestes normes i que s’introdueixin les mesures
correctores que pertoquin conforme l’expedient d’atorgament del règim de llicència ambiental.
11. S’exceptuen del compliment d’aquestes normes les explotacions destinades al consum familiar
El límit en els caps de bestiar a partir del quals deixa de considerar-se activitat ramadera destinada
a l’autoconsum i passa a considerar-se explotació ramadera ve definit en al següent taula:
Espècie
Vaquí
Oví o cabrum
porquí
conjunt d’aus
conills

Nombre de caps
2 o més
6 o més
3 o més
50 o més
50 o més

12. Les noves construccions de granges, les provinents del trasllat d’una existent, i les ampliacions,
hauran de complir les disposicions reglamentàries que els siguin aplicables, i entre aquestes en
especial les prescripcions del Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre separacions de les
explotacions ramaderes, el Decret de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen les normes d’ordenació
de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. Així mateix caldrà que s’adeqüin a les
prescripcions del Reial decret 324/2000 de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques
d’ordenació de les explotacions porcines, especialment l’article 5 dos A, sobre ubicació que
preveu la distància mínima entre explotacions de bestiar porcí i a nuclis urbans, atenent la
capacitat de les explotacions.
13. Les installacions de dipòsits de purins, femers ..., sempre que generin volum sobre rasant,
s’entendran dins dels límits regulats en aquest apartat. Els dipòsits de purins, femers i fosses hauran
de ser construïts amb materials i formes que garanteixin l’estanqueïtat i adoptar les mesures
connectores per minimitzar al màxim el seu impacte.
14. En els casos d’esgotament del volum màxim, es farà constar en la llicència i caldrà inscriure en el
Registre de la Propietat la indivisibilitat de la finca.
15. En cas que un propietari d’una finca en sòl no urbanitzable qualificada d’agrícola, que tingui
esgotat el volum màxim admès, però no s’hagi inscrit aquesta circumstància ni tampoc la
indivisibilitat de la finca al Registre de la Propietat i segregui de la finca matriu altres finques que
tinguin una superfície igual o superior a la mínima de conreu, aquestes últimes no tindran dret a
cap tipus de volum destinat a ús per a construccions agrícoles o ramaderes.
16. La distància mínima de l’edificació al límit amb el sòl urbà i urbanitzable serà de 1.000m i de 200m
respecte a qualsevol habitatge veí, quan aquest no sigui del mateix propietari que la granja.
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S'hauran de separar, com a mínim, una distància de 100m de les carreteres de la xarxa local, 15m
de qualsevol altra via pública, 20m del límit de propietat i 25m de les rieres i torrents. En el cas de
trobar-se en terrenys forestals, la separació mínima serà de 25m al límit de la propietat, per
assegurar la franja de protecció d’incendis forestals. En cas que les construccions donin ombra a la
finca veïna, aquestes separacions, s’augmentaran fins a eliminar el problema
17. No s’admetran ampliacions d’installacions preexistents dins aquesta franja de 1.000m.
18. Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests tipus d’installacions i que no siguin
destinats a pas, restaran cultivats o enjardinats amb arbres o arbustos exclusivament d’espècies
autòctones.
19. La disposició de les naus serà ordenada segons un perímetre exterior regular i tancat, amb els
espais de maniobra com patis sempre interiors. Les construccions es disposaran preferentment
segons directrius paralleles o perpendiculars a un camí públic preexistent.
20. Malgrat la regulació establerta en el present article, s’entendrà preferent la regulació sectorial que
en cada moment sigui vigent sobre la matèria.

b) COBERTS I MAGATZEMS:
1.

Són aquelles installacions destinades a emmagatzemar eines, màquines, productes agrícoles i
altres elements relacionats directament amb l'explotació agrícola, ramadera o forestal, i aquelles
installacions destinades a l'elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia explotació.

2.

Només es permeten quan estiguin vinculats a una activitat agrícola o ramadera. Caldrà acreditar
que no hi ha cap altra construcció de funcions anàlogues a la finca. La part de la finca vinculada
a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible.

3.

En cap cas es poden destinar a ús d'habitatge o residència, permanent o temporal.

1.

La unitat mínima per ser susceptible de ser edificada serà:
Per la zona de Clau 21b: 10.000m2
Per la zona de Clau 21a i 20: 5.000m2

4.

L’alçada màxima serà:
Per la zona de Clau 21b: 10m
Per la zona de Clau 21a i 20: 5m
Els sils tindran una alçada màxima de 7m excepte les installacions annexes que precisin una major
alçada.

5.

La ocupació màxima serà:
Per la zona de Clau 21b: 250m2/ha
Per la zona de Clau 21a i 20: 200m2
En el còmput de la ocupació màxima no s’inclou la superfície ocupada per els elements del Catàleg
de béns a protegir.

6.

Els materials de construcció a utilitzar seran els típics del lloc, no s’admeten les parets de fàbrica de
bloc o maó vist que no tinguin un tractament final adequat. No s’admeten les cobertes de
fibrociment.

7.

S'hauran de separar, com a mínim, una distància de 50m de les carreteres de la xarxa local, 15m
de qualsevol altra via pública, 100m a qualsevol habitatges, 20m del límit de propietat i 25m de les
rieres i torrents. En el cas de trobar-se en terrenys forestals, la separació mínima serà de 25m al límit
de la propietat, per assegurar la franja de protecció d’incendis forestals. En cas que les
construccions donin ombra a la finca veïna, aquestes separacions, s’augmentaran fins a eliminar el
problema.
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c) CASETES D’EINES:
1.

Són petites construccions aïllades en mig dels conreus, íntimament relacionades amb el camp,
com poden ser casetes d’eines o casetes de pous, que serveixen per guardar els estris del camp i
protegir els treballadors de les inclemències del temps excloent el caràcter d’habitatge.

2.

Només es permeten quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera.

3.

La unitat mínima per ser susceptible de ser edificada serà:
Per la zona de Clau 21b: 2.000m2
Per la zona de Clau 21a i 20: 1.000m2

4.

Seran de planta baixa i tindran una alçada màxima total de 3,5m al carener

5.

No podran superar els 10m2 de superfície construïda.
La ocupació màxima serà de 25% En el còmput de la ocupació màxima no s’inclou la superfície
ocupada per els elements del Catàleg de bés a protegir.

6.

La separació a les propietats veïnes serà, com a mínim, igual a l'alçada total de la construcció i
com a mínim 3m .

7.

No podran tenir conductes d'extracció de fums ni cambres higièniques en el seu interior. Només
s'admeten obertures per a ventilació o illuminació, amb unes mides no superiors a 0,50x0,50m.

8.

Els materials a utilitzar per a la construcció seran els típics del lloc, no s’admeten les fàbriques de
bloc o maó vist que no tinguin el tractament final adequat.

9.

S'hauran de separar, com a mínim, una distància de 10m respecte als límits dels camins, 25m
respecte els torrents i rieres i un mínim de 6m de la resta de particions de la finca.

d) HIVERNACLES:
1.

Són construccions provisionals erigides amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar
qualsevol tipus de conreu agrari segons l’Ordre de 25 d’octubre de 1988 del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

2.

Es prohibeixen els hivernacles en tot el sòl no urbanitzable.

Article 241 - Noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a habitatge rural
1. S’entén per habitatge rural aquell directament vinculat funcionalment a l’explotació agrícola o forestal de
la finca on s’emplaça.
2. Per sollicitar l'autorització de noves edificacions o construccions s’haurà de redactar un Estudi d’impacte i
integració paisatgística amb els continguts següents:
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a.

Descripció ambiental i paisatgística de les àrees afectades (topografia, geologia, vegetació, imatge
visual, etc.), amb la documentació gràfica necessària.

b.

Avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l'execució del projecte.

c.

Justificació de l’elecció d’aquella opció que comporta l'impacte visual i ecològic més baix, d'entre
les distintes alternatives viables considerades en el projecte.

d.

Adopció de les mesures adequades per minimitzar l'impacte paisatgístic i restaurar o condicionar les
àrees alterades, per evitar que, a conseqüència de les obres, es trenqui l'harmonia del paisatge, se'n
desfigurin les perspectives i es puguin originar processos erosius o s'afectin masses forestals.
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3. Les edificacions aïllades en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més,de les disposicions de cada zona
del sòl no urbanitzable que aquest Pla estableix i de les condicions establertes per les Directrius de paisatge
del PTPCC amb les condicions generals següents:
1.

L'ampliació o construcció d'un habitatge en sòl no urbanitzable ha d'estar forçosament vinculat a
una explotació agrícola o forestal. En el cas de noves construccions caldrà que hi concorrin els
requisits de l’art. 50 del RLU i que es doni compliment a les exigències legals del mateix article.

2.

La consolidació, ampliació o nova construcció d'una edificació estarà condicionada a la inscripció
de la indivisibilitat de la finca en el Registre de la Propietat. En el cas que la construcció es vinculi a
la titularitat única de terrenys discontinus que formen part d'una unitat orgànica, caldrà inscriure en
el Registre de la Propietat la inedificabilitat de les altres parcelles.

3.

En les finques que compleixin la condició de superfície mínima i tinguin un habitatge rural, es podrà
autoritzar l'ampliació de l'habitatge existent per a un nou habitatge rural com a ampliació del
programa familiar, sense dividir ni segregar la finca original, sempre que es justifiqui per necessitats
de l'explotació agrícola o forestal i que el nou habitatge es configuri constituint un conjunt
arquitectònic amb l'edificació existent, be reformant cossos d'edificació annexes o be conformant
un nou volum junt a l'actual.

4.

Les edificacions de nova planta, les ampliacions i reformes d'edificacions existents respondran a les
tipologies pròpies del lloc o, en tot cas, es faran interpretacions ajustades utilitzant materials de
construcció i colors adequats a l'entorn.

5.

Condicions d’emplaçament:
a. No es permeten les edificacions en les bandes que constitueixin les línies de força del paisatge,
entenent com a tals els límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de les
vessants muntanyoses. Així 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. S’hauran de collocar preferentment en els peus de les vessants, en els límits entre el bosc i els
terrenys conreats i als espais que requereixin menys moviments de terres. En aquest sentit, es
prohibeix la construcció de cap edificació en terrenys de pendent natural superior al 20%.
c. La situació de les noves construccions no representarà cap disminució de l'espai forestal ni cap
fragmentació de l’espai conreat que suposi un detriment de les qualitats agrícoles dels conreus
restants.
d. Caldrà tenir en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En cas d’haver-n’hi caldrà
canviar d’emplaçament.
e. Separacions mínimes de les construccions:
De l’aresta exterior de camins
De l’aresta exterior de la calçada de les carreteres
generals
De l’aresta exterior de la calçada de les vies
segregades

f.

10m
50m
100m

Dels rius, canals i sèquies

25m

De la resta de particions de la finca

10m

Les construccions respectaran les franges de protecció establertes per la xarxa de carreteres i
camins i la franja de protecció de la xarxa hidrogràfica.

g. En cap cas s’admetran edificacions en parcelles inferiors a 7.500m2.

6.

Tipologia d’habitatges :
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a.

Als efectes d’aquesta normativa, s’estableixen dues tipologies d’habitatges en el sòl no
urbanitzable:
- Tipus 1: familiar. Habitatges unifamiliars vinculats a d’altres ja existents per ampliació del
programa familiar, i que s’integren dins de la unitat o conjunt d’habitatge familiar afecte a
l’explotació agrícola
- Tipus 2: unifamiliar agrícola de nova planta afecte a l’explotació. Habitatges lligats a una
explotació agrícola que compleixi les condicions de superfície mínima de les normes i no
vinculats a cap conjunt o habitatge preexistent.

b.

Per a que un habitatge sigui considerat del Tipus 1, caldrà demostrar documentalment la relació
de parentiu dels propietaris dels dos habitatges

c.

No es considera que existeixi formació de nucli de població quan els habitatges siguin del Tipus 1,
vinculats a habitatges existents, ja que, en qualsevol cas es tractarà d’un nucli exclusivament
familiar i aïllat.

d.

En l’informe municipal per a la tramitació dels expedients de sollicitud de construcció de nous
habitatges s’haurà de fer constar de forma expressa l’acompliment d’aquestes condicions.
Condicions d’edificació:

7.

Tipus 1:
a. La parcella adscrita a l’habitatge existent i sobre la qual es permet la construcció de l’habitatge
nou quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com a indivisible
b. El sostre màxim de l’ampliació serà de 250 m² destinats a habitatge
c. El nombre màxim de plantes , per a les noves construccions serà de planta baixa més planta pis, i
les golfes
d. L’alçada màxima de les noves construccions serà de 7,50m mesurades des de la rasant natural
del terreny
e. Les cobertes seran inclinades de teula àrab de color tradicional i no superaran el 30%
f.

Es prohibeixen els dipòsits d’aigua vistos sobre coberta

g. La composició de façana dels nous cossos d’edificació tindrà en compte la de les construccions
existents
h.

Es prohibeixen els acabats de totxo vist, aplacats de ceràmica coma revestiment bàsic, gelosies,
panells prefabricats, imitacions de pedra, acabats de façana amb tons estridents o molt foscos,
pissarra i teula negra

i.

Es recomana la utilització d’acabats color clar en la gamma terrosa, baranes di reixes de ferro de
dibuix senzill i fusteria de fusta pintada.

j.

Els habitatges hauran de preveure el corresponent sistema de depuració d’aigües residuals,
prohibint-se els pous morts.

Tipus 2:
a. Caldrà acreditar una propietat de 3 ha de terres de cultiu corresponent a la unitat mínima de
conreu fixada per la legislació agrària per a aquest municipi, o bé la propietat de 1,5 ha i la resta
fins a 3 ha en règim de parceria o arrendament, exigint una superfície mínima de concentració
de 0,75 ha en una única extensió
b. Per sollicitar la llicencia caldrà acreditar la inscripció en el Registre de la Propietat com a finca
indivisible
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c. L’emplaçament del habitatge no ha de suposar la possibilitat de formació de nucli de població
d. Les edificacions se separaran un mínim de 10m dels límits de propietat i dels camins públics
e. Del conjunt de la finca podrà adscriure’s a l’habitatge un recinte de superfície màxima de 2.000
m² que podrà ser tancat, mantenint-se la resta del terreny en el seu ús agrícola
f.

El nombre màxim de plantes , per a les noves construccions serà de planta baixa més planta pis, i
les golfes

g. L’alçada màxima de les noves construccions serà de 7,50m mesurades des de la rasant natural
del terreny
h.

Les cobertes seran inclinades de teula àrab de color tradicional i no superaran el 30%

i.

Es prohibeixen els dipòsits d’aigua vistos sobre coberta

j.

La composició de façana dels nous cossos d’edificació tindrà en compte la de les construccions
existents

k.

Els habitatges podran incorporar com a annexes locals destinats al complement de l’activitat
agrícola per als usos de magatzem, granja, que es regulen per la seva normativa específica.

l.

Es prohibeixen els acabats de totxo vist, aplacats de ceràmica coma revestiment bàsic, gelosies,
panells prefabricats, imitacions de pedra, acabats de façana amb tons estridents o molt foscos,
pissarra i teula negra

m. Es recomana la utilització d’acabats color clar en la gamma terrosa, baranes di reixes de ferro de
dibuix senzill i fusteria de fusta pintada.
n.

Els habitatges hauran de preveure el corresponent sistema de depuració d’aigües residuals,
prohibint-se els pous morts.

Article 242 - Construccions per a activitats d’explotació de recursos naturals
-

Les construccions per activitats d’explotació de recursos naturals tindran un volum màxim de 6.000 m3
amb una ocupació de 1.000 m2 per parcella mínima, podent arribar fins a un volum de 24.000 m3 i
una ocupació de 4.000 m2 sempre que la propietat acrediti que disposa d’una parcella de superfície
com a mínim el doble de la mínima.

-

En els casos d’esgotament del volum màxim, es farà constar en la llicència i caldrà inscriure en el
Registre de la Propietat la indivisibilitat de la finca.

-

En cas que un propietari d’una finca en sòl no urbanitzable, que tingui esgotat el volum màxim
admès, però no s’hagi inscrit aquesta circumstància ni tampoc la indivisibilitat de la finca al Registre
de la Propietat i segregui de la finca matriu altres finques que tinguin una superfície igual o superior a
la mínima de conreu, aquestes últimes no tindran dret a cap tipus de volum destinat a ús per
activitats d’explotació de recursos naturals.

Article 243 - Catàleg de masies i cases rurals
1. El municipi podrà tramitar un pla especial de Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal i serà
aquest planejament especial d’iniciativa pública el que reguli les característiques de la divisió horitzontal. En
tot cas, el catàleg de masies i cases rurals hauran de tenir en compte els criteris següents:
a.

Compactar les edificacions, que han de ser ajustades a les necessitats pròpies de l’activitat, i
aproximar-les als elements estructuradors de l’àmbit o parcella (marges, murs de pedra seca, traces
de vegetació existents...)
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b.

Garantir la conservació dels elements construïts d’interès patrimonial i conservar els elements
paisatgístics d’interès mediambiental.

c.

Optar per una composició de l’edificació amb volumetries simples, preferentment horitzontals,
harmònica amb la topografia i amb els elements naturals i construïts de l’entorn.

d.

Optar per emplaçaments amb una estructura morfològica fàcilment adaptable a les noves
necessitats d’ús, en porcions de terreny que permetin assumir la ocupació necessària per l’activitat
sense perdre la proporció amb l’escala del paisatge. Mantenir els valors paisatgístics relacionats amb
la ubicació i al lloc.

e.

Adaptar les edificacions a la topografia i evitar la creació de grans plataformes horitzontals.

f.

Si no hi ha un motiu determinant en sentit contrari, s’optarà per terrenys amb topografia plana i amb
poca exposició visual.

g.

Mantenir la proporció de buit i plens i la proporció de les obertures. Mantenir la tipologia dels
tancaments existents o tradicionals. En façanes i cobertes, unificar tant com es pugui els materials i
colors d’acabat del conjunt de construccions i utilitzar un cromatisme harmònic amb els colors propis
de l’entorn, tot evitant aquells tons i materials que provoquin un alt contrast i lluïssors.

h.

Optar per una mínima ocupació de la parcella, mantenint el caràcter d’espai rural.

i.

Utilitzar la vegetació com un element més d’ordenació per tal d’obtenir l’equilibri volumètric entre els
elements construïts i els naturals, com a filtre visual de les construccions i com a element de cobertura
que garanteix la permeabilitat. Cal optar per espècies i models de plantació propis del lloc, defugir
dels enjardinaments tipus ornamental i revegetar els espais denudats amb espècies adients a les
condicions del sòl i el clima. Mantenir i o rehabilitar les alineacions arbòries.

j.

Reduir al màxim el grau d’urbanització en el tractament de les zones lliures.

k.

Evitar l’exposició visual de les tanques, tot reduint-ne les dimensions, ajustant-ne els traçats i ajudantse d’elements com la vegetació.

l.

Minimitzar els elements de senyalètica, escollir materials i dimensions discrets, Integrar-los en els
elements construïts ja previstos per l’activitat (edificacions, tanques...), utilitzar materials i dimensions
discretes evitant tan com es pugui la seva collocació dispersa.

m. - Només es permetran les divisions horitzontals en les masies i cases rurals quan ho admeti la fitxa del
Pla Especial de masies i cases rurals.
2. Els usos permesos amb caràcter general a les masies del Catàleg són previstos pel TRLU amb les restriccions
que estableixi el catàleg. El catàleg determinarà, en cada cas, els possibles usos futurs de la masia
corresponent. L’establiment de qualsevol ús autoritzat i previst per aquesta normativa comportarà l’obligació
d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació de la natura, aconseguir una bona integració en
el medi i garantir en tot moment la conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge.
3. Les edificacions aïllades com les cabanes, les bordes, les barraques, els masos, els coberts o les altres
edificacions pròpies del sòl no urbanitzable que no són o no han estat habitatge familiar no poden
incorporar-se al catàleg de masies amb aquesta finalitat.

Article 244 - Edificacions existents que no estan al Catàleg
1. En absència d’un pla especial d’iniciativa pública que contingui la catalogació de les masies i cases
rurals, en sòl no urbanitzable, les condicions per a la reforma, reconstrucció o rehabilitació de masies i cases
rurals estaran sotmeses al que estableix la disposició transitòria 12 del TRLU, així com a les determinacions del
planejament territorial i de la llei 3/2012 de modificacions de la LU.
2. El procediment per a l’aprovació dels projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals
amb ús d’habitatge, s’adequarà a allò que disposa l’article 50 del TRLU modificat per la llei 3/2012 del 22 de
febrer,. Les llicències urbanístiques que autoritzin la realització d’obres d’ampliació, reforma, modificació o
rehabilitació d’edificis, construccions i installacions ja existents hauran de contenir necessariament la previsió
del nombre d’habitatges, d’establiments o de places en cas que s’admeti l’ús d’hotel.
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3. D’acord amb la Disposició transitòria sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, s’estableix el règim aplicable als habitatges preexistents en sòl no
urbanitzable que no s’ajustin a el TRLU:
Les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a habitatge, que no siguin incloses en el
Catàleg de masies o cases rurals o no estiguin associades a explotacions rústiques, poden romandre sobre el
territori amb l'ús esmentat, si se subjecten al règim següent:
a.

Si els habitatges es van implantar illegalment i ha prescrit l'acció de restauració de la realitat física
alterada, resten subjectes al règim de fora d'ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article
108 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. i 119.1 del seu Reglament.

b.

Si els habitatges no es van implantar illegalment, resten subjectes al règim de disconformitat que
estableixen els articles 102.4 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. i 119.2 del seu
Reglament.

4. Si les edificacions objecte de l'apartat 1 anterior reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat, n'hi ha
prou amb l'obtenció de la corresponent cèdula d'habitabilitat per a reprendre l'ús d'habitatge. Si hi manquen
les condicions mínimes d'habitabilitat, les obres necessàries per a assolir-les poden ser autoritzades mitjançant
el procediment regulat en l'article 58 del Reglament d’urbanisme, sempre que siguin autoritzables d'acord
amb el règim de fora d'ordenació o de disconformitat que els sigui aplicable.
5. D’altra banda s’estableix, per a les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable efectivament
destinades a usos diferents de l'habitatge que no siguin admesos per la Llei d'urbanisme les condicions
següents:
a.

Si es van implantar illegalment, i ha prescrit l'acció de restauració de la realitat física alterada, resten
subjectes al règim de fora d'ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 108 del TRLU i 119.1
del seu Reglament.

b.

Si no es van implantar illegalment, resten subjectes al règim de disconformitat que estableixen els
articles 102.4 del TRLU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. i 119.2 del seu Reglament.

Els canvis d'ús en les esmentades edificacions s'han d'ajustar, en qualsevol cas, a les determinacions del TRLU,
llevat que es tracti de reprendre el mateix ús concret que va ser objecte d'autorització, i estan subjectes a
l'obtenció de llicència municipal d'acord amb el procediment que regula l'article 58 del Reglament
d’Urbanisme.

Article 245 - Deures dels propietaris del sòl no urbanitzable
1. 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:
-

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 pels articles d’aquesta
normativa d’aplicació a cada zona.

-

Costejar i, en el seu cas, executar les infraestructures de connexió de la installació, 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 hi hagi de
formar part.

-

Costejar i, si s’escau, executar les obres i installacions necessàries per 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.

-

Costejar i, en el seu cas, executar les mesures correctores que determini un 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 i alhora minimitzar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis
sobre la qualitat del paisatge
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CAPÍTOL 5 – PLANS ESPECIALS EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Article 246 - Relació de Plans Especials en sòl no urbanitzable
El POUM delimita un Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable que correspon al PEU-1 El Catllaràs, amb
l’objectiu de restaurar i proposar els usos per al Xalet del Catllaràs i el seu entorn.

Article 247 - PEU-1 El Catllaràs

Pla Especial Xalet del Catllaràs
1.ÀMBIT
L'àmbit comprén els terrenys on es troba el Xalet del Catllaràs i el seu entorn més
pròxim.
2. OBJECTIUS
La restauració i proposta d'usos de l'interior del Xalet del Catllaràs de Gaudí i la
ordenació del seu entorn creant un complex autogestionable i autònom a nivell
econòmic sota el control de l'Ajuntament de La Pobla. Protegir el paratge natural i
potenciar l'espai d'aquesta obra emblemàtica.
3. RÈGIM DEL SÒL
Sòl no urbanitzable
4. SUPERFÍCIES

13.570m2s

100%

5. USOS ADMESOS
Oci i lleure, educatiu, aparcament, serveis, acampada temporal, alberg. Usos
relacionats amb la flora i la fauna autòctona de la zona
6. ALTRES
Preservació del caràcter ambiental de l'entorn
Integració global de les intervencions amb l'edificació principal del Xalet
Adaptació paisatgística i topogràfica de les intervencions
Utilització de materials i sistemes constructius sostenibles d'escassa manipulació
industrial
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CAPÍTOL 5 – PROCEDIMENTS PER L’APROVACIÓ, AUTORITZACIONS I
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Article 248 - Llicencia municipal
1. L’autorització de les actuacions urbanístiques permeses en sòl no urbanitzable diferents de les regulades,
d’acord amb l’article 47 de la Llei d’urbanisme i de la llei 3/2012 de modificació de la LU., està únicament
subjecta, des d’un punt de vista urbanístic, a la llicència municipal.
2. En els supòsits de les actuacions urbanístiques regulades en aquesta Secció, prèvia o simultàniament a la
tramitació de la llicència urbanística municipal, l’autorització de les obres i usos, requerirà seguir el
procediment previst en aquesta Secció, segons s’escaigui.
3. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions en el sòl no
urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial que pertoca al municipi de La Pobla de Lillet.
4. De conformitat amb l’article 51 de la Llei d’urbanisme, les llicencies municipals per a l’edificació en el sòl no
urbanitzable, han de fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, a càrrec dels interessats, per a
l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les
degudes condicions de seguretat, salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs geològics,
naturals i tecnològics.
5. En tot cas, s’aplica a aquestes condicions d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà
l’article 41.3 de la Llei d’urbanisme.

Article 249 - Procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques
d’interès públic en sòl no urbanitzable
1. Les actuacions específiques d’interès públic referides a l’article 210.6 d’aquestes normes, s’han d’implantar
sobre la superfície de sòl que requereixi la seva funcionalitat, la qual serà susceptible de segregació sempre
que no doni lloc a una resta de finca matriu inferior a la unitat mínima de conreu o forestal.
2. Per a la implantació de les actuacions específiques d’interès públic cal que, amb caràcter previ, a
l’obtenció de la llicència urbanística municipal, o bé s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi
l’ordenació i les condicions d’implantació de les indicades actuacions, o bé s’aprovi el corresponent projecte
d’acord amb el procediment previst a l’article 48 de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. i 57 del
RDLU.
3. L’aprovació d’un pla especial urbanístic és preceptiva en els casos següents:
a) Quan el POUM ho estableixi.
b) Quan es tracti de la implantació d’un sistema urbanístic general no previst pel planejament urbanístic
general.
c) Quan es tracti de la implantació d’una de les infraestructures previstes en l’article 67.1 e) de la LU, que
afecti més d’un municipi o diverses classes de sòl, sens perjudici del que estableix la legislació sectorial.
4. En els casos que no és preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, correspon a la persona
interessada l’opció entre promoure l’aprovació d’aquest pla o l’aprovació del projecte corresponent
d’acord amb el procediment previst a l’article 48 de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU.
5. Els projectes tramitats d’acord amb el procediment previst a l’article 48 de la LU, han d’ésser sotmesos a
informació pública per l’Ajuntament, per un termini d’un mes, i tant el projecte d’aquestes actuacions com, si
s’escau, el pla especial urbanístic formulat per a acomplir-les, han d’incloure a més de les especificacions
anteriors la documentació que especifica tant l’article 48 de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la
LU.com l’article 57 del RDLU.
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Article 250 - Procediment per a l’aprovació de projectes de noves activitats i
construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos
naturals i en general rústica en sòl no urbanitzable
1. Els projectes de construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació
de recursos naturals, i en general rústica, a què es refereix l’article 47.6 a) de la LU i de la llei 3/2012 de
modificació de la LU., s’han de sotmetre al procediment regulat a l’article 48 de la Llei d’urbanisme i de la llei
3/2012 de modificació de la LU. si se superen els límits que s’estableixen en aquest POUM, referits a les
característiques dels projectes, a llur ubicació i a llur impacte potencial. En tot cas, conforme l’article 68.8.d)
del RDLU, s’estarà subjecte al procediment de l’article 48 de la LU i 57 del RDLU si se supera algun dels llindars
següents: ocupació en planta de 500 m2, sostre total de 1000 m2 o alçada màxima de 10 m.
Els projectes d’activitats i les construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals resten
subjectes al procediment que estableix l’article 48 de la Llei d’urbanisme. Tots aquells projectes previstos a
l’article 49 LU s’han de sotmetre al referit tràmit.
2. Als efectes establerts a l’article 47.6 a) de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU. es consideren
construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal les previstes i detallades a l’article 48.1 del
RDLU. La implantació de construccions i installacions pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes se subjecta al
procediment establert a l’article 48.2 del RDLU.
3. Als efectes establerts a l’article 47.6 a) de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU.es consideren
activitats d’explotació de recursos naturals les previstes i detallades a l’article 49.1 i 49.2 del RDLU. La
implantació d’activitats i construccions d’explotació de recursos naturals se subjecta al procediment establert
a l’article 49.3 del RDLU.

Article 251 - Procediment per a l’aprovació en sòl no urbanitzable de projectes de noves
construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de treballadors temporers
1. Els projectes de noves construccions destinades a habitatge familiar, i aquelles destinades a l’allotjament
de treballadors temporers, s’han de sotmetre en tots els casos al procediment i requisits regulats en aquestes
Normes, inclosos els projectes de construccions destinades a activitats agrícoles, ramaderes, d’explotació de
recursos naturals o rurals, que incorporin aquests usos d’habitatge.
2. La implantació d’aquests tipus de construccions requerirà, prèviament a la llicència urbanística municipal,
o bé l’aprovació d’un pla especial urbanístic o bé l’aprovació del corresponent projecte d’acord amb el
procediment previst a l’article 48 de la LU i de la llei 3/2012 de modificació de la LU..
3. En qualsevol cas, de conformitat amb el que disposa l’article 49 LU i de la llei 3/2012 de modificació de la
LU., s’hauran de complir els requisits determinats i especificats tant al referit article com a l’article 50 del RDLU,
i els esmentats usos, han d’estar directament i justificadament associats a l’explotació rústica de què es tracti,
i les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural.
4. S’entendrà que els usos d’habitatge familiar estan directament i justificadament associats a una explotació
rústica quan concorren els requisits establerts a l’article 50.2 del RDLU.

Article 252 - D’altres supòsits aplicables del procediment prescrit a l’article 48 de la Llei
d’urbanisme
1. El procediment d’aprovació regulat per l’article 48 de la Llei d’urbanisme i de la llei 3/2012 de modificació
de la LU. s’aplicarà també a les actuacions següents en sòl no urbanitzable:
a) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas que la recuperació no estigui
integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la
legislació sectorial.
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de carretera.
c) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat o aqüífers classificats, zones
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.
2. La dimensió i les característiques de les construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària
diferents que el de subministrament de carburants, s’han de justificar d’acord amb la intensitat i tipus de
trànsit de la via a la qual es pretén donar servei i segons la distància respecte dels nuclis urbans existents a
l’entorn, amb capacitat d’oferir els mateixos serveis. Aquestes installacions han de constituir un conjunt
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arquitectònic integrat amb les installacions de subministrament de carburants.
A més del subministrament de carburants, els altres serveis de la xarxa viària admissibles en sòl no urbanitzable
són: els tallers de reparació de pneumàtics i d’aparells elèctrics dels vehicles, els bars-restaurants, la neteja de
vehicles, i el comerç de venda de premsa periòdica i d’articles de primera necessitat.

Article 253 - Procediment per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació
de masies i cases rurals en sol no urbanitzable
1. En sòl no urbanitzable s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, per destinar-les a
habitatge familiar, a establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure i de restauració,
sempre que aquestes masies i cases rurals hagin estat incloses per part del planejament urbanístic general o
especial en el catàleg previst per la LU i la llei 3/2012 de modificació de la LU. a aquests efectes. Les masies o
cases rurals també es poden destinar a establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel
apartament, si ho preveu expressament el catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de places.
El procediment d’aplicació a la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals és l’establert a l’article 50
de la LU, així com a l’article 55 i 58 del RDLU.

Article 254 - Execució d’obres i implantació d’usos en construccions preexistents en sòl
no urbanitzable
1. En les construccions preexistents en sòl no urbanitzable, encara que no estiguin incloses en el catàleg de
masies i cases rurals, es pot admetre, d’acord amb el que estableixi el POUM i, si escau, el planejament
especial, la implantació o la represa d’activitats rústiques, de l’ús d’habitatge familiar o allotjament de
persones treballadores temporeres associat a explotacions rústiques, d’establiments de turisme rural o de
serveis associats a activitats de càmping, sempre que hi concorrin els requisits següents:
a) Que les construccions no s’hagin implantat illegalment.
b) Que s’acrediti el compliment dels requisits i condicions exigits per la LU i el RDLU per a la implantació de
cada un d’aquests usos.
c) Que les característiques de la construcció preexistent siguin coherents amb el caràcter de l’àmbit territorial
on s’emplaça o que aquesta coherència es pugui assolir mitjançant l’actuació projectada.
2. En els casos regulats en l’apartat 1 d’aquest article, la implantació de l’ús i l’execució de les obres
d’adequació o rehabilitació necessàries estan subjectes al procediment regulat en l’article 48 de la LU i en
l’article 57 del RDLU.
3. Les ampliacions de les construccions existents que estiguin efectivament destinades a activitats o usos
admesos per la LU es poden autoritzar, d’acord amb el que estableix aquest POUM a l’article 211 i següents,
mitjançant el procediment regulat a l’article 50 de la LU i a la llei 3/2012 de modificació de la LU. i 58 del
RDLU.
4. En el cas de construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, cal l’aprovació prèvia del
projecte d’acord amb el procediment regulat en l’article 48 de la LU modificat per la llei 3/2012 de
modificació de la LU. i en l’article 57 del RDLU si, com a conseqüència de l’ampliació, el conjunt de l’activitat
supera els llindars que estableix el planejament o la Llei d’urbanisme.
5. Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment de
les construccions existents efectivament destinades a usos admesos per la LU resten únicament subjectes a
llicència municipal.
6. Per a l’execució de les obres i implantació d’usos en les masies i cases rurals preexistents caldrà seguir el
tràmit de l’article 50 de la LU modificat per la llei 3/2012 de modificació de la LU..
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TÍTOL 9 – PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL
CAPÍTOL 1 – REGULACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I
NATURAL

Article 255 - Patrimoni cultural català
El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una collectivitat
nacional. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors
condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del
coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics.
Els bens de caràcter patrimonial es regiran per les determinacions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català, així com el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Article 256 - Instruments de protecció de béns i/o reconeixement de determinats valors
L’instrument de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals és el Catàleg de béns
protegits, d’acord amb l’article 71 del TRLU. Així, per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció dels elements i els seus entorns, les administracions competents han d’incloure en un catàleg els
béns que calgui protegir.
Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories establertes per la legislació
sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del POUM.

Article 257 - Incorporació i exclusió d’elements catalogats o inventariats
A causa del caràcter obert que ha de tenir el patrimoni es preveu la possibilitat d’incloure o excloure
elements nous, tant en el Catàleg com en els Inventaris, o de canviar les condicions i/o tipus de protecció
dels elements catalogats.
En tot cas, qualsevol addició o supressió d’un bé del Catàleg requerirà la modificació d’aquest i l’informe
favorable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Article 258 - Classificació dels béns catalogats i inventariats
1. Als efectes de la seva classificació el Catàleg podrà agrupar els elements segons les classes indicades per
aquest POUM i que es representen als plànols d’ordenació tan del sòl no urbanitzable com del sòl urbà i
urbanitzable:
Patrimoni arquitectònic
Jaciments arqueològics
2. La categoria de Patrimoni arquitectònic recull els edificis i elements arquitectònics catalogats per la
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, a més dels elements ja inventariats en les NNUU del 2005
3. Els Jaciments arqueològics han estat catalogats per la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
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Article 259 - Categories de protecció
1. El Catàleg de béns a protegir deuria incloure una fitxa individualitzada per a cada element on es
descriuen les característiques particulars del bé i on es determinen les següents categories de protecció:
a.

BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional): són els béns culturals d’interès nacional. Tindran el nivell de
protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

b.

BCIL (Béns Culturals d’Interès Local): són els elements arquitectònics, paisatgístics i culturals d’interès
local que cal preservar i mantenir com a elements identificadors de La Pobla de Lillet. Aquest també
tindran un nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.

c.

BIPCC (Els elements restants Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català): són els elements o conjunts
que responen a un nivell suficient d’interès cultural pel municipi que requereixen un cert grau de
protecció com a elements d’identitat de La Pobla de Lillet.

2. Els béns inclosos en les categories de protecció de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i de Béns
Culturals d’Interès Local (BCIL) resten subjectes als deures de conservació, preservació i manteniment que
estableixen els articles 21.1 i 25 de la Llei del patrimoni cultural català, i llurs propietari, posseïdors i titulars
d’altres drets reals tenen les obligacions de facilitar informació i l’accés, en els termes que estableixen els
articles 21.2 i 25.3 de la citada Llei.
3. La protecció derivada del Catàleg preval, en cas de contradicció, sobre la restant normativa d’aquest
POUM.

Article 260 - Competències
1. La competència per autoritzar obres i intervencions en els Béns Culturals d’Interès Nacional i intervencions
arqueològiques en les àrees d’interès arqueològic correspon al Departament de la Generalitat competent en
matèria de patrimoni cultural.
2. La competència per autoritzar obres i intervencions en els Béns Culturals d’Interès Local i en els restants
Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català correspon a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.
3. Correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona emetre informe sobre les propostes
de deixar sense efecte la declaració de Béns Culturals d’Interès Local i també emetre els informes i atendre
les consultes que l’Ajuntament li formuli en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i
paleontològic, d’acord amb el que preveu el Decret 276/2005, de 25 de desembre, de les comissions
territorials del patrimoni cultural.
4. Les ampliacions de les masies incloses en el Catàleg de béns a protegir i les implantacions de nous usos en
aquestes, requeriran de les corresponents autoritzacions i/o llicencies amb Informe previ del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació.

Article 261 - Pla especial de Protecció de Patrimoni (PEPP)
1.

El Pla especial ha de concretar el grau d’intervenció i tractament específic, dels elements catalogats de
l’article anterior i que s’especifiquen a l’ Inventari de patrimoni. El PEPP ha de definir exhaustivament els
perímetres corresponents a cadascun dels elements catalogats, amb el contingut de la protecció
específica total o parcial per a cada un d’ells i el seu entorn immediat. Ha de definir un règim particular
econòmico - fiscal, tendint a estimular i fomentar la conservació, millora i reposició dels elements
catalogats. També ha de concretar la incidència de la nova protecció de l’element en relació a l’entorn
immediat i el paisatge.
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2.

El Pla Especial podrà reduir al mínim les condicions de protecció o excloure elements inclosos en
l’Inventari, justificant degudament els motius d’exclusió previ informe del Departament de Cultura.

3.

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 de l’Inventari.

4.

El pla especial realitzarà un exhaustiu estudi històric sobre els escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles
de justícia, creus de terme i peces similars de cara a incloure’ls en la categoria de BCIN.

Article 262 - Inventari de béns arquitectònics i arqueològics
Elements protegits per normativa general :
-

Castell de Lillet

-

Restes del recinte emmurallat

-

Monestir de Santa Maria de Lillet (fitxa núm. 64)

Elements protegits per normativa local
-

Sant Miquel de Lillet

-

Santa Cecília de Riutort

-

Santuari de Falgars

-

Pont Vell/Pont Gran

-

Pont de la Petita

-

Pont Nou de la carretera de Ribes

-

Santa Maria de la Pobla de Lillet

-

Xalet del Catllaràs

-

Els Jardins Artigas o Font de La Magnésia

-

El pont de Riutort o de l’Espelt

-

-El pou de gel

-

-Sínia del camp del Mateuet

Elements a conservar
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-

Casal Catòlic, Teatre

-

Cal Xaró

-

Cal Puigros

-

Cal Martinet

-

Cal Barnola

-

Molí de l’Arija o Molí del Clot

-

Pallisa del Parc de les Ànimes(avui Parc Xesco Boix)

-

Cal Massana/Caserna Antiga

-

Llar del Pensionista (Economat Asland)

-

Passarella del cinema/de Cal Massana

-

Els canals de rec i industrials

-

Els Jardins Artigas (Jardins, parc i font de la Magnesia)

-

Parc de l’Artigas (corresponent al Bosc o pins de Ca l’Artigas,

-

Font i camí de l’Amistat

-

Les fonts del casc urbà (Font Grossa, Font Xica, Font de Sant Isidre, Font de Sant Roc, dins del nucli
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-

Centre Cívic-Cultural/Antic Hospital

-

Local parroquial (Antiga Rectoria)/El Castell

-

Estació de Riutort-Gavarrós

-

Masia el Bruc

-

Masia Vallfogona

-

Masia l’Espelt

-

El Plantiu

-

Puig-Castellar

-

Falgars/Casa de Baix

-

Vilardell

-

Masia del Monestir

-

Masia del Castell

-

El Junyent

-

Arderiu

-

Ardericó

-

Comes

-

Carbonells

-

Sarga

-

El Puig

-

Montverdor

-

La teuleria de Montverdor

-

Montclús de Dalt

-

Montclús de Baix

-

Cellers

Altres elements
-

lipsanoteca de Santa Maria de Lillet

-

Arxiu Municipal de la Pobla de Lillet

-

Els camins ramaders

-

La Serra del Catllaràs ,protegit en el Pla d’Espais d’Interès Natural(PEIN).

-

La Flor de neu
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Article 263 - Inventari de masies existents
ELEMENT CATALOGAT
núm,

Nom

clau

Indret

Ref. Cadastral

c1

L'espelt

16

Camp de Dalt de l’Espelt

08165A001002400000GX

c2

Molí de l'Espelt

16

Càmping de l’Espelt

08165A001002360000GD

c3

Estació de Riutort

16

Carretera B-402. Km 4,5

08165A008000740000GX

c4

La Sala

14

Ctra. de Guardiola

08165A001002350000GR

c5

La Casanova

14

Entre Serrat dels Bous i

08165A008000810000GS

c6

Els Cortals

14

Entre Serrat dels Bous i

08165A008000860000GA

c7

El Plantiu

14

Ctra. Guardiola a la Pobla

08165A001002350000GR

c8

Saus

16

Al sud-est de El Boixegar

08165A001002350000GR

c9

Puig-castellar

16

municipi, a pocs km de El

08165A001002350000GR
08165A001000510000GJ

c10

Eits

14

del barri de La Plana

c11

Cal Pau Solana

14

Ctra. Guardiola a la Pobla

08165A001001890000GY

c12

Ventaiola

13

Bosc de la Ventallola

08165A007000600000GM

El Tinar

14

Pla del Tinar

08165A008000220000GA
08165A008000590000GP

c13
c14

Vilardell

16

de la Ferradaura del

c15

El Prat

14

Les Coromines

08165A006000100000GG

c16

Cal Sargantana

13

Ca l’Artigas

08165A001002570000GP
08165A002000810000GF

c17

Les Comes de Baix

14

Pobla a Ribes

c18

Les Comes de Dalt

14

Pobla a Ribes

08165A002000810000GF

c19

El Bruc

14

Campdevànol

08165A002000840000GK

c20

Els Carbonells

14

Ctra La Pobla a Ribes

08165A002000850000GR

Ctra de La Pobla a Ribes

08165A002000830000GO

Santa Maria de Lillet

08165A003000880000GM

restes del Castell de Lillet

08165A006000630000GS

c21

Sarga

16

c22

Masia del monestir

16

c23

Masia del castell de la Vila 16

c24

Masia de la serra Pigota

16

Serra Pigota

c25

El Puig

14

Coll del Puig

08165A003000730000GU

c26

La Muga

13

la Muga

08165A002000890000GJ
08165A003000820000GG
08165A003000840000GP

08165A006000940000GE

c27

Montverdor

14

Collet Roig

c28

La teuleria de Montverdor

14

carretera de Sant Jaume

c29

Molí de Montverdor

14

carretera de Sant Jaume

08165A003000840000GP

Solell del Guixer

08165A004000040000GR

c30

El Guixer

16

c31

Les Úncies

16

Les Úncies

08165A005000060000GF

c32

El Boix

16

El Quintà del Boix

08165A004000090000GE

c33

Les Rovires

16

Baga de les Rovires

08165A004000090000GE

c34

Mare de Déu de Falgars

14

Casa de baix de Falgars

14

Ctra. Satuari de Falgars.
Collada de Falgars

08165A008000640000GT

c35
c36

Vallfogona

16

Canals de Vallfogona

08165A007000380000GZ

c37

Xalet del Catllaràs

13

El Catallaràs

01865A007000330000GX
08165A006000870000GD

08165A008000640000GT

c38

Arderiu

16

El Catllaràs

c39

El Junyent

16

Forcada

08165A006000650000GU

c40

Ardericó

16

Serra del Catllaràs

08165A006000830000GM

c41

La teuleria de Montclús

16

Collada de Montclús

08165A0060000760000GP

c42

Montclús de Dalt

16

Quintà de Montclús

08165A006000740000GG

c43

Montclús de baix

16

Quintà de Montclús

08165A005000230000GZ
08165A005000250000GM
08165A006000800000GL

c44

Cellers

16

Baga de Cellers

c45

La Qüestió

16

Quintà de la Qüestió
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera – Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme
1. Queden fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2 i 3:
Les construccions, les installacions i els usos que, per raó de l’aprovació del planejament urbanístic, quedin
subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i les installacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de
consolidació, d’augment de volum o de modernització, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i installacions. Les
obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor d’expropiació.
3. Els canvis d’ús de les construccions i les installacions que estan fora d’ordenació es poden autoritzar en els
supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 de la LU modificat per la llei 3/2012 de modificació de la LU..
4. En les construccions i les installacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb els paràmetres
imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi han d’autoritzar totes
les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou
planejament.
5. Els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir mentre no esdevinguin
incompatibles amb aquest i sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill
que estableixi per a cada zona la nova reglamentació.
6. Les figures del planejament urbanístic derivat han de contenir les disposicions pertinents per resoldre totes
les qüestions que les noves determinacions urbanístiques plantegin amb relació a les preexistents.
7. Les construccions i les installacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració regulades al
capítol II del títol setè de la LU i que no s’ajustin al planejament resten en situació de fora d’ordenació o de
disconformitat, segons que correspongui en aplicació dels apartats 1 a 6 precedents. En tots els casos,
queden fora d’ordenació les edificacions implantades illegalment en sòl no urbanitzable.

Segona – Parcelles fora d’ordenació
1. Les parcelles existents a les diferents zones edificables assenyalades per aquest POUM, de superfície i/o
dimensions inferiors a les que s’estableixen per a la zona on s’emplacen, seran edificables sempre que constin
escripturades abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM i compleixin les condicions de parcellació de
l’anterior pla general.
2. Les parcelles existents entre altres de construïdes, de superfície i/o dimensions inferiors a les que
s’estableixen en el POUM per a la zona on s'emplacen, en les que no hi ha possibilitat física d’obtenir la
parcella mínima establerta en aquest POUM i siguin anteriors a l’aprovació del POUM, també seran
edificables.

Tercera – Edificacions i activitats preexistents
Les edificacions, installacions i activitats preexistents, i legalment establertes en àmbits pendent de
desenvolupar, en les que el POUM estableixi la necessitat de tramitat instruments de planejament derivat,
caldrà estar a les disposicions transitòries específiques per a cada cas, en el supòsit que així ho determinin les
fitxes normatives que formen part d’aquestes Normes.

Quarta – Edificacions i activitats preexistents en sòl no urbanitzable
1. Les activitats existents en el sòl no urbanitzable, prèvia acreditació de disposar de llicència d’edificació i
d’activitat de les installacions amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM, podran mantenir la seva
activitat.
Únicament podran ampliar-se, en un .....%, prèvia redacció i tramitació d’un pla Especial on es justifiqui la
necessitat i les condicions de l’ampliació.
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2. Aquelles edificacions contràries al planejament situades en sòl no urbanitzables, no susceptibles de ser
legalitzades, mitjançant un Pla Parcial, d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM, es consideraran en
fora d’ordenació a tots els efectes.

Cinquena – Abocaments d’aigües residuals i altres residus en sòl no urbanitzable
Qualsevol ús o activitat en sòl no urbanitzable haurà d’adequar-se a la normativa sobre abocament d’aigües
residuals i altres residus que resulta de la normativa sectorial i del POUM, en el termini d’un any des que
aquest entri en vigor, si en aquesta data no ho està.
Transcorregut aquest període transitori, s’extingiran les autoritzacions, llicències o altres títols legitimadors de la
installació o funcionament per sobrevenir una causa que hauria motivat la denegació si hagués concorregut
en el moment d’atorgar-se el títol esmentat. Aquesta extinció no generarà responsabilitat administrativa.

Sisena – Procés de regularització de les telecomunicacions
1. Totes les infraestructures de telecomunicacions en sòl urbà que no hagin estat autoritzades o, en el cas de
sòl no urbanitzable, no hagin estat comunicades, hauran de regularitzar la seva situació en el termini de 12
mesos des de l’entrada en vigència del POUM.
2. Les sollicituds de llicència o, en el seu cas, les comunicacions hauran de lliurar-se a l’Ajuntament durant el
primer semestre d’aquest període de regularització.
3. L’Ajuntament procedirà a l’autorització o, si s’escau, a la denegació de les infraestructures sollicitades. En
tot cas és exigible el control inicial en els termes previstos a la legislació ambiental.
4. Esgotat el termini de 12 mesos, totes les infraestructures no autoritzades o comunicades s’hauran de
desmantellar.
5. Les línies de telecomunicacions per cable preexistents en el moment d'entrada en vigor d'aquesta
normativa no quedaran fora d'ordenació sempre que disposessin de les autoritzacions prèvies pertinents.

196

POUM de LA POBLA DE LILLET

NORMATIVA

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera – Del planejament urbanístic anterior
Queda derogat en el municipi de La Pobla de Lillet, les Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest municipi

Segona – Del planejament derivat que s’hi oposi
Queda derogada tota norma continguda en un instrument de planejament urbanístic derivat i de gestió,
anterior a la vigència del POUM que s’oposi a les seves determinacions.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera – Referències normatives
Les referències a les lleis i reglaments disposades en les presents normes urbanístiques, s’entendran realitzades
en cada moment als preceptes que vigeixin definitivament o transitòriament i siguin d’aplicació en cada cas.
Així mateix, s’entendràn aplicables aquelles determinacions, prescripcions, preceptes, procediments,
disposicions i, en general, normes que continguin les lleis i reglaments que substitueixin als que consten
explícitament citats en les presents normes urbanístiques.

Segona – Entrada en vigor
El POUM entrarà en vigor quan, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona es
completi la publicació d’aquesta aprovació i el text íntegre de les seves Normes Urbanístiques al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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