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La present publicació és una reedició, actualitzada de l’anterior compendi de la Normativa
Urbanística Metropolitana de desembre de 2004.
El nucli original d’aquestes normes jurídiques és el de les Normes urbanístiques del PGM
de Barcelona aprovat el 14 de juliol de 1976 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 19 de juliol de 1976 i el “Text refós de la modificació de determinats articles de
les Normes de PGM”, de 8 d’agost de 1988.
Complementàriament a les esmentades Normes urbanístiques es van aprovar el 15 de juny
de 1978 les Ordenances metropolitanes d’edificació, el 18 d’abril de 1985 l’Ordenança
metropolitana de rehabilitació i l’1 d’octubre de 1987 l’Ordenança metropolitana de publicitat,
les quals des de la primera edició de 1990 es van incorporar en aquesta publicació.
Tot plegat constitueix el cos normatiu de l’urbanisme metropolità, amb les Normes i les OME
actualitzades fins a la data de desembre de 2009. La seva publicació conjunta facilitarà la
localització i la lectura de les diferents normes tant pel que fa a la regulació urbanística com
a l’edificatòria.
Aquest recull normatiu és l’expressió de la plena maduresa d’un pla que ha estat el marc
orientador dels esdeveniments urbanístics, a l’àrea metropolitana de Barcelona, en els darrers
34 anys. És en aquest sentit el resultat de la història recent. Però a la vegada, haurà de ser
també una referència ineludible per a la definició del planejament urbanístic metropolità del
futur.
Amb tot, cal tenir en compte el recent marc jurídic en aquestes matèries com la Llei 31/2010,
del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, entre d’altres, que nodreixen el recull
normatiu metropolità.

Advertiment:
Les referències que es fan a la Corporació Metropolitana en l’articulat de les Normes i Ordenances, en
l’assenyalament de competències, gestió i disciplina urbanístiques, s’han d’entendre per les que es determinen
a la legislació urbanística, territorial i d’organització de Catalunya:
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
- Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal
de Catalunya
- Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
- Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de
Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa en tot allò que no estigui derogat.
- Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials.
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Normes
Urbanístiques
Text refós de la modificació
de determinats articles de les Normes
Urbanístiques del PGM de Barcelona
Aprovació definitiva: Resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya de data
8 d’agost de 1988. Publicat en el
DOGC. Núm. 1077, de 5-12-88

TÍTOL I
DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Capítol I
De l’àmbit, aplicació i vigència del
Pla General
Art. 1. Àmbit territorial del Pla.
1. L’objecte d’aquest Pla General és l’ordenació urbanística del territori que integra l’Entitat Municipal
Metropolitana de Barcelona, definit a l’article 2.1
del Decret llei 5/1974, de 24 d’agost.
2. Aquestes Normes urbanístiques juntament amb
els altres documents exigits per l’article 12.3 de
la Llei del sòl, integren el Pla general d’ordenació
urbana del territori a què es refereix el número 1
d’aquest article.
3. La referència a la Llei del sòl, feta tant en aquest
article com en els successius, ha d’entendre’s
que remet a la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, text refós, aprovat pel Reial Decret
1346/1976, de 9 d’abril.
Art. 2. Àmbit temporal del Pla.
1. Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent de la
publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i mantindrà la vigència indefinidament mentre no es revisi. S’estableix com a
termini mínim de vigència el de setze anys, sens
perjudici de la revisió anticipada quan concorri
alguna de les circumstàncies que s’estableixen a
l’article següent o quan, encara que no s’escaiguin aquestes circumstàncies, sigui procedent la
seva revisió amb subjecció al que disposa l’article
47.2 de la Llei del Sòl.
2. Quan algun dels municipis dels compresos a
l’àmbit de l’Entitat Municipal Metropolitana de
Barcelona entengués que concorren circumstàncies justificades per a la revisió d’aquest Pla, ho
haurà d’exposar a la Corporació Metropolitana, en
una moció raonada i justificada.
3. Si la iniciativa partís de la Corporació Metropolitana es donarà audiència prèvia als ajuntaments
que la integren.
Art. 3. Circumstàncies justificatives de la revisió.
1. La revisió d’aquest Pla, amb l’estudi corresponent
previ, la justificaran:
a. L’alteració o variació substancial de les previsions
de població, renda o ocupació a l’àmbit territorial a
què es refereix l’article 1 d’aquestes Normes.

b. Les exigències majors d’equipaments comunitaris conseqüència del desenvolupament econòmic i social.
c. La concurrència d’altres circumstàncies sobrevingudes respecte a factors bàsics del planejament.
d. L’ampliació de l’àmbit metropolità aconsellada
per circumstàncies urbanístiques, sociològiques o
de serveis, llevat que fos objecte d’un Pla general
separat.
2. En compliment de l’article 48 de la Llei del sòl, el
programa d’actuació serà objecte de revisió cada
quatre anys.
Art. 4. Modificació del Pla.
1. L’alteració o variació substancial de les previsions
de població, renda i ocupació i la seva distribució
espacial haurà de tractar-se mitjançant una revisió global del Pla, per tal de mantenir els objectius que fonamenten l’ordenació urbanística que
aquest conté.
2. Només podrà modificar-se el Pla quan la variació
d’alguna de les seves determinacions no alteri la
coherència entre previsions i ordenació de manera
que faci necessària una revisió global.
3. Les propostes de modificació, a iniciativa de qualsevol dels municipis integrats a l’àmbit territorial
definit per l’article 1, o les que promogui la Corporació Metropolitana, hauran de basar-se en un
estudi justificatiu de la modificació i de la seva incidència en l’ordenació general. A aquestes propostes de modificació és aplicable el que estableix
l’article 2 d’aquestes Normes als seus punts 2 i 3.
Art. 5. Caràcter vinculant de les determinacions
del Pla.
1. Les determinacions d’aquest Pla vincularan l’Administració i els particulars.
2. Els ajuntaments, amb l’informe favorable previ de
la Corporació Metropolitana de Barcelona, podran
accedir a l’ocupació temporal per l’Administració
de terrenys per a usos o edificacions de caràcter
provisional, que estiguin en desacord amb el Pla,
quan no en dificultin l’execució i l’ocupació estigui
justificada per una necessitat pública de caràcter
transitori. Aquesta autorització s’entén sens perjudici de la del titular del terreny o, arribat el cas,
de les mesures coactives legítimes que pugui
adoptar l’Administració.
Art. 6. Obligatorietat de l’observança del Pla.
1. L’obligatorietat de l’observança d’aquest Pla comporta les limitacions que estableix l’article 58 de la
Llei del Sòl.
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2. Amb caràcter excepcional, i sempre que hi concorrin tots i cadascun dels requisits que diu el
paràgraf següent, els ajuntaments podran, amb
l’informe favorable previ de la Corporació Metropolitana de Barcelona, autoritzar usos o obres no
previstos al Pla.
3. Perquè puguin autoritzar-se usos i obres no previstos al Pla, hauran de concórrer els requisits següents:
1r. Tenir un caràcter provisional i no naturalesa o
finalitat permanents.
2n. No dificultar l’execució del Pla general o
dels plans que, en desenvolupament d’aquest,
s’aprovin.
3r. L’autorització prevista als apartats anteriors
s’haurà d’atorgar a precari. Els usos i les obres
hauran de cessar o d’enderrocar-se sense dret
a indemnització quan l’administració atorgant
acordi la revocació de l’autorització. No podran
iniciar-se les obres o els usos sense que s’hagi
formalitzat prèviament, en document públic, que
s’ha fet constar al Registre de la Propietat l’atorgament de l’autorització, la seva naturalesa i el
caràcter no indemnitzable de la revocació de la
llicència i del cessament i demolició dels usos i
obres. Les despeses de formalització del document públic i del seu accés registral aniran a
compte de l’autoritzat.
Art. 7. Projectes de l’Administració relacionats
amb el Pla General.
1. Quan hom pretengui realitzar algun projecte d’obres
o serveis disconforme amb aquest Pla, els municipis ho posaran en coneixement de la Corporació Metropolitana de Barcelona perquè aquesta
exerceixi les facultats que li atribueix el Decret llei
5/1974, sens perjudici que aquells adverteixin l’organisme de què es tracti, de la disconformitat del
projecte amb el Pla General.
2. El que es disposa a l’apartat anterior és d’aplicació, també, a les actuacions que pretengui realitzar o realitzi qualsevol entitat pública, local o
estatal, o organisme de les administracions públiques.
Art. 8. Interpretació de les Normes.
Les Normes d’aquest Pla s’interpretaran tenint en
compte el seu contingut i amb subjecció als objectius
i finalitat d’aquest Pla expressats al capítol de la Memòria referent a aquestes Normes. En casos de dubte
o d’imprecisió, prevaldrà la solució més favorable a
l’edificabilitat menor i a la dotació major per a equipaments comunitaris.
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Art. 9. Codi d’identificació.
Per a les finalitats previstes en aquest Pla, el codi
d’identificació als plànols és el següent:

Concepte

Clau

Sistemes
Sistema portuari
- Sector portuari
- Sector de l’entorn portuari
- Zona marítimo-terrestre
Sistema aeroportuari
Sistema ferroviari
Sistema de serveis tècnics
Sistema viari bàsic
- Xarxa viària bàsica
- Vies cíviques
Parcs i jardins urbans
- Actuals de caràcter local
- De nova creació de caràcter local
- Actuals i de nova creació d’àmbit metropolità
Equipaments comunitaris i dotacions
- Actuals
- De nova creació de caràcter local
- Actuals i de nova creació d’àmbit metropolit
Protecció de sistemes generals
Parcs forestals
- De conservació
- De repoblació
- Reserva natural
Cementiris comarcals
Zones en sòl urbà

1a
1b
1c
2
3
4

Centre direccional
Nucli antic
- De substitució de l’edificació antiga
- Conservació del centre històric
En densificació urbana
- Intensiva
- Semiintensiva
Remodelació física
- Remodelació pública
- Remodelació privada
Conservació de l’estructura urbana i edificatòria
Renovació urbana: rehabilitació
Renovació urbana: transformació de l’ús existent
Subjecta a ordenació volumètrica específica
Ordenació en edificació aïllada
Subzones plurifamiliars
- Subzona I
- Subzona II
- Subzona III
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Concepte
- Subzona IV
- Subzona V
Subzones unifamiliars
- Subzona VI

5
5b
6a
6b
6c
7a
7b
7c
9
27
28
29
25

12
12 b
13 a
13 b
14 a
14 b
15
16
17
18
20 a
20 a/6
20 a/5
20 a/7
Clau
20a/9
20 /9b
20 a/8
20 a/9u

- Subzona VII
- Subzona VIII
- Subzona IX
Industrial
Verd privat protegit
Zones en sòl urbanitzable

20 a/10
20 a/11
20 a/12
22 a
8a

Centre direccional
Desenvolupament urbà, Intensitat 1
Desenvolupament urbà, Intensitat 2
Desenvolupament urbà opcional, Intensitat 3
Desenvolupament industrial
Sòl no urbanitzable

11
19
20 b
21
22 b

Verd privat d’interès tradicional
Rústic protegit de valor agrícola
Lliure permanent
Àrees forestals

8b
24
26
30

Capítol II
Del desenvolupament del Pla
General
Art. 10. Competència.
1. El desenvolupament d’aquest Pla General, per
mitjà dels instruments jurídics urbanístics procedents segons la classe de sòl i l’objectiu pretès,
correspon a la Corporació Metropolitana i als ajuntaments, en llurs respectives esferes de competència.
2. Els particulars podran promoure plans per al desenvolupament de les previsions d’aquest Pla
General. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments facilitaran a les corporacions i associacions
i als particulars la participació en els procediments
d’elaboració del planejament urbanístic.
Art. 11. Respecte al Pla General.
1. Els plans que s’aprovin en desenvolupament d’a
quest Pla General hauran de respectar les previsions que s’hi contenen.
2. Als esmentats plans no es podran incloure redistribucions d’edificació entre zones, encara que es
respecti l’aprofitament mitjà o es mantinguin per al
sector coeficients d’ocupació i edificabilitat iguals
a les mitjanes de les zones d’aquest.
Art. 12. Normes de compliment obligat.
1. Quan la Corporació Metropolitana de Barcelona
promulgui les normes sobre redacció de plans,
projectes, reglaments, ordenances i d’altres do
cuments integrants del planejament, segons dis
posa l’article 19 del Decret 3276/1974, l’elaboració dels instruments d’ordenació urbana a què
es refereix aquest capítol s’hi ajustarà.

Art. 13. Plans Parcials d’Ordenació.
1. Per al desenvolupament de les previsions d’a
quest Pla General en sòl urbanitzable programat,
s’elaboraran Plans Parcials d’Ordenació, amb
subjecció a les seves determinacions.
2. Els Plans Parcials d’Ordenació contindran les determinacions establertes per la Llei del sòl i les disposicions dictades per al seu desenvolupament i
aplicació i, a més, com a mínim les següents:
a. El tipus o els tipus d’ordenació, d’entre els regulats en aquestes Normes, que es triïn per a la zona
o zones de l’àmbit territorial del Pla. Quan aquest
Pla General fixi el tipus d’ordenació a aplicar a la
zona de què es tracti, el pla parcial haurà de respectar aquesta previsió.
b. Delimitació de les zones i, si escau, subzones
en què es divideix el territori del Pla Parcial segons
les previsions contingudes en aquest Pla General.
c. Condicions d’edificació que, arribat el cas,
completin les previstes amb caràcter general en
aquestes Normes.
d. Característiques dels serveis.
3. Els Plans Parcials comprendran els documents
especificats a l’article 13.3 de la Llei del Sòl i, si és
el cas, els que es fixin reglamentàriament.
4. Quan el corresponent pla parcial no estableixi una
regulació detallada d’usos i de condicions d’edificació, s’aplicaran, com a ordenances, les normes
contingudes al Títol IV sense que això impliqui un
increment de l’edificabilitat prevista en aquest Pla
General per al sòl classificat com a urbanitzable.
Art. 14. Pla d’etapes.
1. El Pla d’etapes és el document integrant dels
Plans Parcials i dels Plans de Reforma Interior que
estableix el desenvolupament ordenat de la urbanització de manera escalonada, amb subjecció a
unes prioritats i a un calendari.
2. El Pla d’etapes fixarà els terminis per a l’execució
de la urbanització en cada un dels polígons, dins
de la previsió temporal d’aquest Pla General. Els
terminis per a l’execució de la urbanització en cadascun dels polígons i en la totalitat del sòl comprès a l’àmbit del Pla Parcial o del Pla Especial,
es determinaran, en cada cas, d’acord amb els
mitjans i les finalitats.
3. Com a termini màxim ordinari per a la total execució dels Plans es fixarà el de deu anys, comptant des de la publicació de llur aprovació definitiva. No obstant això, pot establir-se un termini
major als plans de reforma interior referents a les
zones de renovació urbana o de remodelació, o
en aquells que comportin la realització d’opera-
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cions de reforma que pels mitjans disponibles o
per l’envergadura de l’operació i la seva repercussió social necessiten una actuació temporal
superior als deu anys.
Art. 15. Estudis de Detall.
1. S’elaboraran i aprovaran Estudis de Detall quan
calgui per a algun dels objectius o finalitats previstos a l’article 14 de la Llei del Sòl.
2. L’Estudi de Detall contindrà les determinacions
necessàries per a la finalitat pretesa. La documentació mínima de l’Estudi de Detall serà la següent:
a. Memòria justificativa
b. Plànol d’informació
c. Plànol d’ordenació.
3. L’Estudi de Detall no alterarà l’edificabilitat que
preveu per a cada zona i tipus d’ordenació el Pla
General.
Art. 16. Plans de reforma interior.
1. Els ajuntaments interessats i la Corporació Metropolitana en els supòsits previstos a l’article 16
del Decret 3276/1974, de 28 de novembre, promouran les operacions de reforma interior previstes en aquest Pla General en regular les zones
de sòl urbà i les no previstes, que autoritza l’article
23 de la Llei del sòl, quan la dinàmica del procés
urbà ho requereixi. Quan la reforma interior requereixi la modificació de l’estructura fonamental
d’aquest Pla, no podrà realitzar-se sense fer la revisió del Pla, o, si és el cas, la modificació prèvia o
simultània de les determinacions del Pla General.
2. Les determinacions i els documents que hauran
de contenir els Plans especials de reforma interior
seran els previstos a l’article 23 en relació amb el
13 de la Llei del Sòl, i a més, els següents:
a. Memòria tècnica justificativa de la reforma
b. Memòria jurídica sobre la validesa legal de les
solucions propugnades
c. Estudi justificatiu que la reforma no incideix negativament en la densitat congestiva i en la dotació d’equipaments comunitaris i espais lliures.
Art. 17. Descongestió i dotació d’equipaments.
Les operacions de reforma interior que incrementin
les superfícies de sòl per a vies o places públiques,
parcs i jardins públics, zones esportives públiques,
d’esbarjo i expansió, centres culturals i docents, centres assistencials i serveis d’interès públic i social,
s’entendran compreses a l’article 23.3 de la Llei del
sòl, encara que no estiguin previstes especialment
en aquest Pla General. Aquestes operacions podran
dur‑se a terme mitjançant la redacció del Pla de re-
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forma interior, sense modificar prèviament o simultània
el Pla General, ja que responen als mateixos objectius
de descongestió i dotació d’equipaments comunitaris
que inspiren aquest Pla General sense que donin lloc
a augment d’edificabilitat zonal.
Art. 18. Àmbit territorial dels Plans de reforma
interior.
1. Els Plans de reforma interior comprendran sectors
que constitueixin unitats funcionals de planejament.
2. No obstant això, quan el desenvolupament d’aquest
Pla General i el compliment dels seus objectius ho
aconsellin, el Pla de reforma interior podrà limitar-se a una unitat de zona de les delimitades en
aquest Pla General.
Art. 19. Desenvolupament del Pla en sòl
urbanitzable no programat.
1. Per al desenvolupament de les previsions d’aquest
Pla General en sòl urbanitzable no programat, la
Corporació Metropolitana o els ajuntaments podran
anar a la promoció pública o a la promoció privada,
indiferentment, seleccionada mitjançant concurs.
2. Les bases del concurs respectaran les condicions
mínimes establertes a l’article 146 de la Llei del sòl
i, a més, les següents:
a. Delimitaran, dins dels àmbits previstos al Pla,
els sectors objecte d’actuació
b. Establiran les superfícies objecte d’actuació urbanística
c. Hauran de complir els límits d’edificabilitat i els
estàndards d’equipaments establerts en aquestes
Normes. Podran, això no obstant, reduir-se
aquells límits o augmentar-se els equipaments comunitaris.
Art. 20. Protecció dels valors artístics, històrics,
arqueològics, típics i tradicionals.
1. La Corporació Metropolitana de Barcelona i els
ajuntaments de l’àrea que abraça aquest Pla
promouran, en l’exercici de llurs competències,
la inclusió al catàleg o catàlegs dels edificis o
construccions, o dels conjunts d’interès artístic,
històric, arqueològic, típic o tradicional que la justifiquin.
2. També promouran i, arribat el cas, aprovaran
plans especials per a la protecció dels valors que
s’esmenten a l’apartat anterior i per a la protecció
de paisatges, jardins, indrets, racons i elements
d’interès artístic, arqueològic, històric, tradicional
o típic, encara que no hi sigui expressament prevista en aquest Pla General aquesta operació de
protecció.

Art. 21. Promoció de Plans Parcials.
1. Els Plans Parcials d’ordenació per al desenvolupament d’aquest Pla General, en sòl urbanitzable programat, podran ser d’iniciativa pública o privada.
2. Per facilitar la formació dels plans d’iniciativa privada, els promotors podran:
a. Sol·licitar autorització prèvia a la Corporació
Metropolitana o ajuntament interessat. Aquesta
autorització comportarà l’obligació, per part de la
Corporació Metropolitana i dels ajuntaments, de
facilitar al promotor les dades o informacions necessàries per a la formació del Pla
b. Formular avanços de pla que serveixin d’orientació per a la formació del Pla Parcial d’ordenació.
3. La Corporació Metropolitana, amb l’audiència
prèvia a l’ajuntament corresponent, podrà declarar d’interès metropolità el planejament parcial
de sectors de sòl urbanitzable programat quan
així ho exigeixi el compliment del Programa d’actuació del Pla General Metropolità.
Art. 22. Contingut dels plans de promoció
privada.
1. Els Plans Parcials d’ordenació, promoguts per
persones privades contindran les determinacions
mínimes i la documentació que s’estableixen en
aquestes Normes per als Plans Parcials, en general
i, a més, les que s’indiquen a l’article següent.
2. Els propietaris de sòl urbanitzable programat objecte d’un Pla Parcial de promoció privada estan
obligats, com a mínim, a les cessions i càrregues
d’urbanització que s’estableixen amb caràcter general per a aquest sòl.
Art. 23. Documentació específica dels plans de
promoció privada.
1. Els Plans Parcials que tinguin per objecte urbanitzacions d’iniciativa particular hauran de contenir
un annex a la Memòria del Pla que comprengui els
punts següents:
a. Justificació de la necessitat o conveniència de
la urbanització, en relació amb la programació del
Pla General.
b. Relació de propietaris afectats, amb nom, cognoms i adreces.
c. Mode d’execució de les obres d’urbanització
i implantació dels serveis assenyalant el sistema
de compensació, i justificació de la potencial suficiència tècnica i financera del promotor, en relació amb l’avaluació econòmica de l’execució de
les obres d’urbanització i de la implantació dels
serveis, indicant els recursos propis i les fonts de
finançament.

d. Determinació del promotor si aquest és una
persona deslligada de la titularitat dominical dels
terrenys compresos a l’àmbit del Pla Parcial, amb
el nom, cognoms i adreça.
e. Compromisos que hagin d’establir-se entre el
promotor i l’ajuntament, d’una banda, i entre el
promotor i els propietaris, d’una altra. Si la promoció no fos una iniciativa de la propietat del sòl,
els compromisos seran assumits per ambdues
parts alhora i de manera solidària. Aquests compromisos es referiran a:
1r. Terminis d’execució de les obres d’urbanització
i, si hi escau, d’implantació de serveis.
2n. Construcció, si és procedent, d’edificis destinats a dotacions comunitàries de la urbanització,
no incloses entre les obligacions generals imposades per la Llei.
3r. Conservació de la urbanització, amb expressió
de si anirà a càrrec de l’ajuntament, dels futurs
propietaris de parcel·les o dels promotors, indicant en aquests dos darrers supòsits el període
de temps al qual s’estendrà l’obligació de conservació, explicitant l’exigència de constituir l’entitat
urbanística de conservació corresponent si aquella
obligació fos a càrrec dels futurs propietaris.
4t. Formes de constitució de la garantia. Podrà
prestar-se en metàl·lic, aval bancari, hipoteca, valors públics o en qualsevol altra forma avalada pel
dret.
5è. Compromís de complementar la garantia, si
escau, un cop aprovat definitivament el projecte
d’urbanització i en els supòsits previstos per l’article 7.5 de la Llei de protecció de la legalitat urbanística.
6è. Compromís de no procedir a la parcel·lació
urbanística de l’àmbit del Pla Parcial ni mitjançant
document públic ni privat translatiu del domini, fins
que no s’hagi obtingut la llicència de parcel·lació.
7è. Compromís que un cop obtinguda la llicència
de parcel·lació, tant als documents públics com
als privats translatius del domini de les parcel·les
resultants, es farà constar l’existència de la junta
de compensació o Conservació, quan sigui procedent, i l’adhesió del comprador als seus Estatuts.
8è. Compromís de constituir la Junta de compensació a excepció de quan tots els terrenys pertanyin només a un propietari. Aquesta situació es
mantindrà mentre durin les obres d’urbanització i
aquest propietari únic sigui el promotor. No obstant això, si el propietari i el promotor són persones diferents, serà obligatòria la constitució de
la Junta a la qual s’haurà d’incorporar el promotor
com a empresa urbanitzadora.
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9è. Compromís de no alienar parcel·les i de no

2.

3.

4.

5.

iniciar cap obra d’urbanització sense que s’hagi
complert el que disposa el paràgraf anterior, si
escau.
10è. Compromís de no iniciar cap obra d’urbanització al sector objecte d’actuació sense que
s’hagi constituït una garantia equivalent al 12 per
100 del cost que resulta per a la implantació dels
serveis i execució de les obres d’urbanització, segons l’avaluació econòmica del mateix Pla.
f. Pla d’etapes per a l’execució de les obres d’urbanització i, arribat el cas, de l’edificació.
Prèviament a l’aprovació d’aquests plans de promoció privada, haurà de formalitzar-se el compromís del promotor d’executar i conservar la urbanització segons el Pla, i com les garanties reals
o obligacionals que n’assegurin el compliment,
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística.
Justificació de la idoneïtat de l’emplaçament proposat, si escau pel Pla Parcial per al sòl corresponent al 10 per 100 de l’aprofitament mitjà.
L’incompliment, per part del promotor, de les obligacions contretes i de la realització de la urbanització amb subjecció al pla d’etapes, facultarà
l’administració, segons l’entitat i transcendència
de l’incompliment, per a l’adopció d’alguna o algunes de les mesures següents:
a. Imposició de sancions pecuniàries.
b. Realització de les garanties.
c. Suspensió dels efectes del Pla.
d. Subrogació de l’Administració en l’execució,
amb indemnització de la quantia estricta del valor
del sòl segons la seva qualificació immediata anterior a l’aprovació del pla i de l’obra útil realitzada.
L’Administració també podrà expropiar els terrenys compresos a l’àmbit del pla incomplet, amb
subjecció al que disposa l’article 124.2 de la Llei
del Sòl.

Capítol III
De l’execució del planejament
Art. 24. Administració actuant.
1. L’execució d’aquest Pla, i dels plans que s’aprovin
en desenvolupament seu serà realitzada pels
ajuntaments i la Corporació Metropolitana, en llurs
respectives esferes de competència, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 8 del Decret
llei 5/1974, de 24 d’agost, i a les disposicions que
el desenvolupen.
2. Les actuacions, obres i serveis que portin a terme
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l’Estat o la Província per dotar el territori d’aquest
Pla d’algun dels sistemes generals, o dels seus
elements, o d’equipaments comunitaris són operacions d’execució de l’esmentat Pla o dels que
s’aprovin en desenvolupament de les seves previsions generals.
3. Els ajuntaments o, si és el cas, la Corporació Metropolitana podran assumir l’exercici de l’acció
expropiatòria dels béns afectats, quan cooperin
en l’execució de les obres i serveis que realitzin
l’Estat, la Província o altres entitats públiques per
a la dotació de sistemes generals, o dels seus
elements, o d’equipaments comunitaris, d’acord
amb les previsions d’aquest Pla.
Art. 25. Societats d’economia mixta.
Les societats d’economia mixta que es constitueixin
entre la Corporació Metropolitana i les entitats públiques o les persones privades, o entre la Corporació
i els ajuntaments i les persones privades, o bé entre
aquestes i els ajuntaments per a finalitats compreses
a la política urbanística, podran executar aquest Pla o
els que en desenvolupament seu s’aprovin, dins llur
esfera de competència.
Art. 26. Concessions per a equipaments.
Sobre el sòl destinat a equipaments comunitaris que
l’Administració hagi adquirit per qualsevol títol de
dret civil o administratiu, inclosa la cessió obligatòria
gratuïta, l’administració titular podrà atorgar una concessió perquè aquest sòl sigui destinat a l’equipament
comunitari previst al Pla. Aquesta concessió no podrà,
en cap cas, tenir una durada superior a cinquanta
anys, ni conferir cap dret de renovació al concessionari.
Art. 27. Execució de sistemes generals i locals.
1. Els terrenys qualificats de sistemes generals o de
sistemes locals i els seus elements podran ser
adquirits per l’administració actuant per qualsevol
títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la Llei i, si no n’hi ha, per expropiació
forçosa.
2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se, segons sigui procedent, entre els altres propietaris
d’acord amb el que disposa la Llei i, arribat el cas,
mitjançant contribucions especials.
Art. 28. Sistema d’actuació en sòl urbà.
Per a l’execució d’aquest Pla General en sòl urbà per
mitjà de Plans Especials mitjançant polígons o unitats d’actuació, és considera sistema preferent el de
compensació, sens perjudici de l’elecció que l’admi-

nistració actuant podrà efectuar d’acord amb el que
preveu l’article 119.2 de la Llei del Sòl.
Art. 29. Actuació poligonal. 1
1. Per a l’execució del planejament en sectors de
reforma interior es delimitaran, al pla especial, polígons o unitats d’actuació urbanística.
2. El que disposa el paràgraf anterior no és obstacle
perquè l’administració competent pugui realitzar
actuacions aïllades en sòl urbà, sense la delimitació d’un polígon, quan aquestes actuacions estiguin previstes en aquest Pla General, en un Pla
Especial o en un Estudi de Detall, i quan no es
requereixi la distribució de les càrregues de la urbanització entre els propietaris del sector.
3. L’ajuntament o, si escau, la Corporació Metropolitana també podran delimitar un polígon limitat a
un sistema general executable mitjançant expropiació forçosa. Quan els propietaris d’un sector o
d’una zona, o d’un àmbit territorial determinable,
resultin especialment beneficiats per aquest sistema general, l’administració actuant delimitarà
l’extensió compresa al benefici als efectes de la
repercussió del cost de l’expropiació sobre els
propietaris beneficiats.
Art. 30. Polígons.
1. Els polígons per a l’execució urbanística en sòl
urbà hauran de comprendre, si més no, una unitat
de zona.
2. La unitat de zona es defineix a l’article 64, i l’àrea
de referència a l’article 65 d’aquestes Normes.
Art. 31. Sistema d’actuació en sòl urbanitzable
programat.
Sens perjudici de l’elecció que l’administració actuant
podrà efectuar d’acord amb el que preveu l’article
119.2 de la Llei del sòl, per a l’execució d’aquest Pla
General en sòl urbanitzable programat, es considera
sistema preferent el de compensació, llevat el previst
a l’article 89.
Art. 32. Delimitació de polígons.
1. La delimitació dels polígons per a l’execució del
planejament al sòl urbanitzable programat es farà
al pla parcial d’ordenació i abraçarà, com a mínim,
una unitat de zona.
2. L’àmbit territorial del Pla Parcial podrà coincidir amb
el polígon o bé comprendre dos o més polígons.
1. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg.
146
Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de
Llobregat a la pàg. 323

3. Els polígons hauran de tenir la superfície adient
per tal que puguin fer-se efectives les cessions
obligatòries i llur distribució equitativa entre els
seus propietaris. Amb aquesta finalitat, a la memòria del Pla, a més de justificar-se l’elecció de la
divisió poligonal i el que diu l’article 117.2 de la Llei
del sòl, s’explicarà com s’aconsegueixen aquelles
finalitats.
Art. 33. Sistema d’expropiació per a l’actuació en
sòl urbanitzable programat.
1. Quan el sistema d’actuació triat per a l’execució
d’un polígon del Pla Parcial d’ordenació sigui el
d’expropiació forçosa, es determinarà el preu del
sòl d’acord amb el noranta per cent de l’aprofitament mitjà del sòl urbanitzable programat, amb
subjecció al que estableix l’article 105 de la Llei del
Sòl.
2. Tots els terrenys del polígon, qualsevol que sigui
la seva destinació dins l’ordenació, es valoraran
d’acord amb el que es disposa al número anterior.
Art. 34. Contingut de la propietat del sòl
urbanitzable programat.
1. Aquest Pla General reconeix a la propietat privada
en sòl urbanitzable programat un aprofitament
d’edificabilitat expressat en m2 de sostre / m2 de
superfície, el qual es fixa a l’article 83.
2. Per als diferents sectors de l’actuació urbanística,
el planejament, mitjançant plans parcials d’ordenació, reconeix com a aprofitament d’edificabilitat
el que es regula a l’esmentat article 83. Això no
obstant, quan l’aprofitament per al sector sigui superior o inferior s’observaran les regles següents:
a. Quan sigui superior, l’excés es materialitzarà en
sòl que se cedirà obligatòriament i gratuïta a l’entitat actuant.
b. Si és inferior, la diferència s’avaluarà d’acord
amb els criteris urbanístics valoratius. L’entitat actuant participarà en les càrregues d’urbanització
en una quantia determinada la qual passarà a disminuir l’aportació dels propietaris del sector a la
urbanització.
Art. 35. Efectivitat de la contribució sobre
l’aprofitament.
1. Per a totes les finques del sector objecte d’un pla
parcial d’ordenació sobre el sòl urbanitzable programat, el pla fixarà l’aprofitament, expressat en
m2 de sostre/m2 de superfície. Aquest aprofitament serà el resultat d’aplicar l’aprofitament mitjà
del sector a la superfície de la finca sigui quina
sigui la seva destinació a l’ordenació.
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2. Com a una de les càrregues d’execució del planejament, el deu per cent d’aquest aprofitament
ha de cedir-se obligatòriament i gratuïta al municipi i, si escau, a l’Entitat Metropolitana actuants.
Aquesta aportació obligatòria es materialitzarà en
sòl que hom posarà a disposició de la corporació
o municipi. La transmissió d’aquest sòl es realitzarà de la manera com s’estableix en aquestes
Normes per a les altres cessions gratuïtes segons
el sistema d’actuació triat.

actuïn sota formes privades associatives o comunitàries, la cessió del sòl destinat a vials, parcs i
jardins públics i a sistemes o equipaments que
s’hagin de transferir obligatòriament i gratuïtament
a l’Administració es produirà per ministeri de la Llei
per l’aprovació definitiva del Pla.
2. Això no obstant, l’ocupació d’aquest sòl quedarà
diferida a l’efectiva execució del projecte d’urbanització, o de cadascuna de les seves etapes o
fases.

Art. 36. Transmissió del sòl de cessió obligatòria
quan se segueix el sistema de
compensació.
1. La transmissió al municipi del sòl de cessió gratuïta
i obligatòria destinat a sistemes i equipaments, en
els límits establerts en aquestes Normes, i de les
obres d’urbanització realitzades, es produirà per
ministeri de la Llei en els supòsits de sistema de
compensació, quan sigui efectiva l’execució del
projecte d’urbanització.
2. Conclosa l’obra d’urbanització, serà rebuda per
l’Administració, de la qual cosa se’n deixarà constància en acta administrativa o notarial, indistintament, en la qual intervindran la representació de la
Junta de Compensació i la representació municipal.

Art. 39. Càrregues d’urbanització en el sistema
de cooperació.
Les càrregues d’urbanització assumides pels propietaris en el sistema de cooperació comprendran totes
les obres d’urbanització i les que, per realitzar-les, siguin necessàries, com les d’esfondrament, enderroc
o destrucció d’edificacions o construccions. Aquestes
operacions d’urbanització hauran de ser costejades
pels propietaris i a aquest efecte s’hi inclouran les
despeses dels projectes, les indemnitzacions a satisfer, les valoracions de les obres i, en definitiva, tots
els conceptes originats per raó de la urbanització.

Art. 37. Transmissió del sòl de cessió obligatòria
quan se segueix el sistema de
cooperació.
1. Quan s’executés el Pla per mitjà del sistema de
cooperació, la transmissió dels terrenys de cessió
obligatòria i gratuïta, previstos al Pla segons la
classe de sòl, es produirà per ministeri de la Llei
per aprovació del Projecte de reparcel·lació.
2. Si la reparcel·lació fos innecessària, perquè la distribució dels beneficis i de les càrregues resultés
prou equitativa, la transmissió es produiria amb el
mateix efecte des de la publicació de l’acord en
què es declarés la seva innecessarietat.
3. L’administració actuant procedirà a estendre
actes administratives o notarials, indistintament,
a les quals, amb referència al pla i pel que fa al
projecte, es delimiti el sòl cedit.
4. Quan sobre el sòl de cessió gratuïta existeixin
edificacions, instal·lacions o ocupants s’aplicarà
el que estableixen la Llei del sòl i les disposicions
que la desenvolupen.
Art. 38. Transmissió dels terrenys de cessió
obligatòria en les promocions privades.
1. Als plans de promoció privada sobre terrenys que
pertanyin a només un titular, o a més d’un que
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Capítol IV
De la vigilància del Pla General
Art. 40. Vigilància del Pla.
1. La vigilància del Pla General tendirà tant a la seva
defensa per al manteniment de l’ordre urbanístic,
sancionant, si escau, les infraccions, com a la direcció o adequació del planejament a les finalitats
que persegueix, amb el propòsit de corregir les
desviacions provocades per l’aparició de circumstàncies noves o pel tractament de les estimades
en un principi. La Corporació Metropolitana i els
ajuntaments, cadascun dins la seva esfera de
competència, promouran la revisió o la modificació del Pla quan es donin les circumstàncies
justificatives suficients, i amb subjecció al que es
disposa als articles 3 i 4 d’aquestes Normes.
2. La Corporació Metropolitana mantindrà els serveis
d’informació i d’estudis necessaris per a aquesta
vigilància, i recaptarà dels municipis compresos
dins de l’àmbit territorial d’aquest Pla la informació
i estudis que puguin facilitar-li.
Art. 41. Vigilància defensiva.
1. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments vetllaran pel compliment del planejament, exercint les
potestats que són de llur incumbència. S’adoptaran, com a mesures defensives del Pla, la sus-

pensió de les obres o dels actes, la invalidesa dels
actes contra el Pla, la imposició de sancions i la
responsabilitat patrimonial dels infractors.
2. La Corporació Metropolitana facilitarà als ajuntaments, i aquests a la Corporació, la informació i
col·laboració que se sol·licitin per a la vigilància
defensiva del Pla i l’adopció de les mesures repressives necessàries.

Capítol V
De les llicències urbanístiques
Art. 42. Actes subjectes a les llicències.
1. Estan subjectes a llicència municipal prèvia: les
parcel·lacions; les obres d’urbanització; els moviments de terres (buidat, excavació i rebaix, terraplenament i cales d’exploració; les obres d’edificació, tant les de nova planta com les d’ampliació
o reforma; les de conservació, reparació o millora,
amb excepció pel que fa a aquestes últimes, de
les obres interiors que no representin canvis a
les obertures, parets, pilars o sostres ni a la distribució interior de l’edifici; la primera utilització
dels edificis i la modificació del seu ús; els enderrocaments i les demolicions, totals o parcials;
l’extracció d’àrids i l’explotació de bòbiles: la tala
d’arbres; l’establiment de jardins, quan no es tracti
dels privats complementaris de l’edificació de la
parcel·la; la modificació de les característiques físiques del sòl; la col·locació de cartells de publicitat
o de propaganda, visibles des de la via pública; la
instal·lació de xarxes de serveis o llur modificació;
i, l’obertura, modificació, ampliació o transformació d’establiments comercials o industrials.
2. La subjecció a llicència prèvia abraça totes les
operacions indicades a l’apartat anterior, realitzades dins l’àmbit territorial d’aquest Pla, fins i tot
a les zones marítimo-terrestres, turístiques o de
centres que hagin obtingut aquesta qualificació i,
en general, a tot el terme municipal corresponent,
encara que sobre l’acte de què es tracti, s’exigeixi
autorització d’una altra administració.
Art. 43. Actes de l’Estat o de les Entitats de dret
públic.
1. També estaran subjectes a llicència municipal els
actes relacionats a l’article anterior que es promoguin per òrgans de l’Estat o entitats de dret públic,
sens perjudici d’allò que disposa l’article 180.2 de
la Llei del Sòl.
2. L’òrgan de l’administració de l’Estat o l’entitat de
dret públic que pretengui realitzar algun dels actes

que es relacionen a l’article anterior, sol·licitarà
la llicència municipal amb subjecció a les regles
de competència i als procediments generals en
aquesta matèria, i haurà de fer-ho saber a la Corporació Metropolitana de Barcelona.
Art. 44. Contingut normal de la sol·licitud de
llicència.
1. La sol·licitud de llicència haurà de contenir, com a
mínim, les indicacions següents:
a. Nom, cognoms i domicili dels interessats i a més
a més, si escau, el de la persona que el representi.
b. Situació de la finca i índole de l’operació, obra o
instal·lació per a la qual se sol·licita la llicència.
c. Les altres circumstàncies que, segon l’índole
de l’operació, obra o instal·lació, es disposen als
articles següents.
d. Lloc, data i signatura.
e. Corporació o autoritat a què es dirigeix.
2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es presentaran els documents següents:
a. Projecte tècnic, adient a l’operació, obra o
instal·lació, i integrat per:
a.1. Memòria on es descrigui l’operació, obra o
instal·lació amb la precisió i l’abast suficients per
valorar, juntament amb els altres documents, la
procedència de la llicència.
a.2. Plànols de situació i d’emplaçament a escales
1:2000 i 1:5000, respectivament o, excepcionalment, més reduïdes si les mides del dibuix ho exigissin.
a.3. Plànol d’informació a escala 1:500 o, excepcionalment, més reduïda si les mides del dibuix ho
exigissin.
a.4. Plànol o plànols que representin el que hom
pretén realitzar, a escala no inferior a 1:100 o, excepcionalment, més reduïda si les mides del dibuix ho exigissin.
Quan la naturalesa de l’operació, obra o instal·
lació no requereixi l’elaboració d’un projecte tècnic
amb el contingut que s’expressa en aquest article,
o quan aquesta naturalesa o les circumstàncies
del que se sol·licita no permetin o no justifiquin la
redacció del projecte amb el contingut expressat
o amb les precisions d’escala establertes, s’explicarà a la memòria la raó del contingut que es dóna
al projecte.
b. Cèdula de qualificació urbanística que defineixi
les condicions d’edificabilitat i ús de la finca, expedida pel servei corresponent, de l’ajuntament o
de la Corporació Metropolitana. Quan no estigui
establerta aquesta cèdula, així s’expressarà a la
sol·licitud de llicència.
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c. El altres documents que, segons l’índole de
l’obra, instal·lació o operació s’estableixen als articles següents.
3. El que es disposa en aquest article no és aplicable
a les obres menors, les quals es regularan pel que
s’estableix a l’article 9è del Reglament de serveis
de les corporacions locals i a les Ordenances municipals.
Art. 45. Llicències de parcel·lació.
1. A més del que es preveu a l’article anterior, a les
sol·licituds de llicències de parcel·lació s’expressarà:
a. Referència al Pla que estableix les condicions
de la parcel·lació.
b. Característiques de la parcel·lació pretesa amb
expressió de les superfícies de les parcel·les i de
llur localització.
2. El projecte de parcel·lació estarà integrat, com a
mínim, pels documents següents:
a. Memòria en què es descrigui la finca a parcel·lar,
s’hi justifiqui jurídicament i tècnicament l’operació
de parcel·lació i s’hi descriguin les parcel·les resultants.
b. Cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a
què es refereixi la parcel·lació.
c. Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000
o, excepcionalment, més reduïda, si les mides del
dibuix ho exigissin.
d. Plànol d’informació a la mateixa escala.
e. Plànol de parcel·lació a escala 1:100.
Art. 46. Edificacions de caràcter artístic, històric,
tradicional o típic.
1. Quan la sol·licitud de llicència es refereixi a demolició, reparació, reforma o ampliació d’un edifici
o construcció de caràcter artístic, històric, típic o
tradicional, o d’un edifici o construcció que formi
part d’un grup d’aquest caràcter, expressarà, a més
de les circumstàncies de l’article 44, les següents:
a. Si l’edifici o la construcció, o el grup està inclòs
al catàleg previst a l’article 25 de la Llei del Sòl, o
si resulta afectat per un pla especial per a la protecció o ordenació de recintes i conjunts artístics
o per plans o normes vigents del departament ministerial corresponent.
b. Destinació de la finca i, si és el cas, el que es
pretén donar‑li, un cop enderrocada, reformada,
reparada o ampliada.
2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es presentaran, a més dels documents que s’esmenten
a l’article 44 i els que, amb caràcter general, s’exigeixen per l’índole de l’obra, els següents:
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a. Memòria en què es descrigui i justifiqui l’obra a
realitzar.
b. Autorització, si escau, del Departament ministerial d’Educació i Ciència, en aquells casos en
què per la naturalesa de l’edifici o construcció o
del grup, s’exigeixi a les disposicions específiques
en la matèria.
c. Plànol o plànols representatius de l’estat actual
de l’edificació.
d. Fotografia o fotografies que mostrin, des de les
diferents perspectives precises, l’estat actual de
l’edificació.
Art. 47. Plànols de situació.
1. Els plànols de situació que es presentin per sol·
licitar llicències de parcel·lació; obres majors
d’edificació; obres de buidatge, excavació o rebaix; enderrocs i demolicions; modificació de les
característiques físiques del sòl i extracció d’àrids
en terrenys situats dins de l’àmbit territorial d’un
pla parcial d’ordenació o d’un pla especial, hauran
de reflectir les determinacions gràfiques d’aquests
plans que afectin la finca on es projecti realitzar
l’obra o operació.
2. Quan es tracti de llicències d’obres i existeixi
aprovat estudi de detall es complirà també el que
disposa el paràgraf anterior.
Art. 48. Procediment per a l’atorgament de
llicències.
1. El procediment d’atorgament de les llicències
s’ajustarà al que preveu la legislació de Règim
Local.
2. Si els actes d’atorgament de llicències, a més de
notificar‑se al sol·licitant i a les persones compareixents al procediment, es publiquen al butlletí
o gaseta d’informació municipal, s’indicaran les
dades següents:
a. Nom i adreça del peticionari de la llicència. b .
Situació de la finca.
c. Índole de l’operació, obra o instal·lació autoritzada, amb expressió, quan es tracti d’obres
d’edificació, de les característiques de la construcció projectada (nombre de plantes, superfície
edificada i totes les altres, que s’estimin procedents).
d. El recurs que sigui procedent, amb expressió
de l’òrgan davant el qual s’haurà de presentar, i
termini per a interposar‑lo.
Art. 49. Contingut de les llicències.
1. Tot el que es disposa en aquestes Normes pel que
fa a condicions d’edificabilitat i ús i, si és el cas,

pel que fa a condicions estètiques, higièniques o
de qualsevol altra mena, s’entendrà inclòs al contingut de l’acte d’atorgament de la llicència. Els
titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a més
a més, el contingut implícit, que és el definit en
aquestes Normes, segons la classe i destinació
del sòl i les condicions d’edificabilitat i d’usos.
2. Les vulneracions d’aquestes Normes no podran
justificar‑se en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. El promotor, l’empresari o
el tècnic director de les obres podran dirigir‑se a
l’administració que concedeix la llicència en sol·
licitud d’informació, la qual haurà de facilitar‑se en
el termini de quinze dies.
Art. 50. Condicions de l’atorgament.
1. Les llicències s’atorgaran amb subjecció al que
disposen aquestes Normes pel que fa a la classe
de sòl i destinació, i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús que s’hi preveuen.
2. Quan l’obra o edificació requereixi la urbanització
prèvia i els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta
no hagin estat entregats a l’Administració, no
podrà atorgar‑se la llicència d’edificació fins que
no es compleixin els deures de cessió de terrenys
i finançament de la urbanització que legalment
siguin procedents, sens perjudici del que preveu
l’article 83 de la Llei del Sòl.
Art. 51. Llicència condicionada a completar la
urbanització.
1. Per atorgar la llicència d’edificació cal que la
parcel·la reuneixi tots els elements d’urbanització
definits en aquestes Normes, sens perjudici del
que preveu l’article 83 de la Llei del Sòl.
2. Això no obstant, s’atorgarà la llicència, condicionada a l’execució de les obres d’urbanització,
quan concorrin les circumstàncies següents:
1a. Que l’element d’urbanització que falti no sigui
cap dels següents:
a. accés rodat
b. proveïment d’aigües
c. evacuació d’aigües
d. xarxa elèctrica de baixa tensió
2a. Que s’asseguri l’execució simultània o successiva de la urbanització, en un termini que no
excedeixi de tres mesos des de l’acabament de
l’edificació, mitjançant la constitució de caució en
metàl·lic o fons públics, dipositats a la Caixa General de Dipòsits, o a les de la corporació local,
aval bancari o hipoteca. La garantia no serà de
quantia inferior a l’import calculat de les obres

d’urbanització pendents imputables al sol·licitant
i, amb aquesta finalitat, en el procediment d’atorgament de la llicència, els tècnics municipals informaran sobre aquests extrems.
Mentre la garantia no sigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, l’eficàcia de la
llicència quedarà demorada.
Art. 52. Edificació en sòl urbanitzable.
1. Al sòl urbanitzable programat o no programat, no
podrà atorgar‑se llicència d’edificació mentre no
s’hagi executat la urbanització i l’administració actuant no hagi rebut els terrenys de cessió gratuïta
obligatòria i les obres d’urbanització, en el cas que
l’execució del pla parcial s’hagi realitzat pel sistema de compensació.
2. Quan el sistema d’actuació hagi estat el de cooperació o el d’expropiació, no podran atorgar‑se
llicències d’edificació fins que no s’hagi ultimat la
urbanització.
Art. 53. Revisió de l’acte tàcit de legalització
d’obres.
El transcurs del termini d’un any sense exercitar les
facultats que regula l’article 185 de la Llei del sòl, no
impedirà a la Corporació Metropolitana o als ajuntaments de procedir a la revisió de l’acte tàcit de legalització de l’obra seguint l’article 187 de la mateixa Llei,
en aquells casos en què hi hagi infracció manifesta de
les normes d’aquest Pla, relatives a parcel·lacions, ús
del sòl, alçada, volum i situació de les edificacions i
ocupació de parcel·la.
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TÍTOL II
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Capítol I
Disposicions comunes
Art. 54. Classificació del sòl.
1. El sòl comprès a l’àmbit del Pla es classifica en sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
2. El Programa d’actuació del Pla General Metropolità determina, d’acord amb les seves previsions,
el sòl urbanitzable programat i el no programat.
Les successives revisions de l’esmentat programa
podran alterar aquesta determinació, d’acord
amb el que disposa l’article 48 de la Llei del sòl.
3. La delimitació del tipus de sòl es fa als plànols b‑1
a escala 1/10.000, als quals s’hauran d’incorporar
variacions resultants de les revisions del Programa
d’actuació que es realitzen successivament.
4. La conversió del sòl urbanitzable en sòl urbà
s’operarà per l’execució del corresponent pla parcial, a mesura que es realitzin tots els elements
d’urbanització exigits pel mateix pla. La Corporació Metropolitana de Barcelona, per mitjà dels
seus serveis tècnics, mantindrà actualitzats els
documents referents a la classificació del sòl.
5. L’alteració de la classificació del sòl no urbanitzable, per passar‑lo a sòl urbanitzable, només
podrà fer‑se per mitjà de la revisió del Pla General,
tal com disposen els articles 2 i 3 d’aquestes
Normes.
Art. 55. Destinació del sòl en l’ordenació.
1. El sòl, per la seva destinació en l’ordenació del territori, s’afecta en aquest Pla General a algun dels
objectius següents:
a. Sistemes generals de comunicació i les seves
zones de protecció.
b. Espais lliures destinats a parcs públics, zones
verdes i parcs forestals.
c. Equipaments comunitaris i centres públics.
d. Instal·lacions per a serveis tècnics d’interès general.
e. Zones de protecció de sistemes, diferents de
les esmentades a l’apartat a).
f. Sistemes viaris, d’estacionaments i d’espais
lliures de caràcter local i dotacions comunitàries
d’aquest mateix caràcter.
g. Edificació i usos públics, privats o col·lectius, un
cop el sòl compti amb tots els elements d’urbanització i se l’hagi dotat dels sistemes corresponents.
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2. La concreció de la destinació del sòl reservat a
equipaments, a què es refereix l’apartat c), s’efectuarà d’acord amb el que es determina a la secció
2a del capítol 4t del títol III, i la localització i precisió de les determinacions dels apartats f) i g) es
realitzarà, al sòl urbanitzable, mitjançant els plans
parcials o especials que, en desenvolupament
d’aquest Pla general, s’elaborin i s’aprovin.
Art. 56. Sistemes generals.
1. L’estructura general i orgànica del territori definit
a l’article 1 d’aquestes Normes és integrada pels
elements determinants del procés urbà següents:
a. Sistemes generals de comunicacions.
b. Espais lliures destinats a parcs urbans, parcs
forestals i espais verds.
c. Equipaments comunitaris.
d. Serveis tècnics d’abastament d’aigua, energia
elèctrica i altres.
e. Espais de protecció de sistemes generals.
2. L’alteració d’algun dels sistemes generals o les
modificacions en la intensitat dels usos exigirà
la revisió o la modificació del Pla General, llevat
els supòsits concretament previstos en aquestes
Normes.
Art. 57. Sistemes locals.
1. L’estructura orgànica del territori, en aquesta àrea
local del procés urbà, es complementa, en l’àmbit
local, amb els elements determinants següents:
a. sistema viari local
b. espais lliures i jardins públics
c. estacionament
d. dotacions comunitàries.
2. La previsió d’aquests elements, designats genèricament en aquestes Normes amb el nom de
sistemes locals, completa, en l’àmbit local, els
sistemes generals, i, prolonga, en aquest àmbit,
la continuïtat dels objectius assignats als sistemes
generals en una ordenació coherent.
Art. 58. Determinació del sòl adscrit a sistemes
locals.
La determinació dels sòls adscrits al que en aquestes
Normes és qualificat com a sistemes locals es farà, si és
el cas, als plans especials i als plans parcials, amb subjecció als estàndards o exigències mínimes establertes
en aquestes Normes per a cada zona. L’edificació haurà
d’ordenar‑se de manera que deixi lliures els terrenys necessaris per a la creació dels sistemes locals.
Art. 59. Cessions de sòl per a sistemes locals.
Les cessions gratuïtes de sòl per al que en aquest Pla

és qualificat com a sistemes locals públics, es regiran
pel que disposa la Llei del Sòl i pel que, en la seva
subordinació, es disposa en aquestes Normes per a
les actuacions en els diferents tipus de sòl i sistemes
d’execució.
Art. 60. Determinació dels sistemes generals i
locals.
1. Els sistemes generals i els locals en sòl urbà estan
dibuixats als plànols b‑2 i b‑3 a escala 1:5000 i
1:10.000, respectivament.
2. Els sistemes locals són els de les ordenacions
anteriors que es respecten; els determinats en
aquest Pla General; els previstos als estàndards
regulats en aquestes Normes, necessitats de precisió en el planejament de detall ulterior; i aquells
que, respectant el mínim establert en aquest Pla
General s’estableixin als Plans Parcials i als Plans
Especials.
Art. 61. Titularitat i afectació de sòl a sistemes
locals.
1. El sòl en què el Pla afecta el sistema local viari i els
espais lliures o jardins públics serà de la titularitat
demanial del municipi, després de la seva adquisició per aquest mitjançant expropiació, cessió
gratuïta segons la Llei o qualsevol altre títol.
2. El que es disposa al paràgraf anterior serà també
d’aplicació als sòls en què el Pla afecta els estacionaments o equipaments comunitaris, llevat
que per la seva naturalesa siguin compatibles
amb la titularitat privada com està previst a la
secció 2a del capítol 4t, del títol III, si bé sempre
quedaran vinculats a aquella afectació o destinació.
Art. 62. Complementació de l’estructura del
territori.
L’estructura del territori d’aquest Pla General, determinada pels sistemes generals, es completa mitjançant la zonificació en el sòl urbà i en el sòl urbanitzable
programat; la previsió de sòl per a operacions futures,
dins d’unes línies generals d’ordenació, coherents
amb la total ordenació del conjunt, i la preservació de
l’altre sòl, el qual se sotmet a protecció per evitar la
seva degradació i incorporació a l’àrea edificada.
Art. 63. Zones.
1. Als efectes d’orientar el procés d’urbanització i
el d’edificació, el Pla General qualifica el sòl urbà
i el sòl urbanitzable programat en “zones”, sens
perjudici del sòl que és destinat a sistemes generals i locals. S’entén per “zona” l’extensió de

sòl, contínua o discontínua, sotmesa a un règim
uniforme. Quan els objectius urbanístics ho han
exigit, el Pla ha fet distinció, dins cada “zona”, de
subzones, per establir una gradació en l’edificabilitat així mateix en sòl urbanitzable, tipus basats en
l’ordenació de l’edificació.
2. L’acció urbanística, mitjançant programes d’actuació en sòl urbanitzable no programat, podrà justificar l’aplicació dels conceptes de “zona”. El Pla
General, conforme amb la seva funció en aquesta
classe de sòl, no adopta a priori una qualificació
zonal.
Art. 64. Unitat de zona.
S’entén per unitat de zona tota superfície homogèniament qualificada per aquest Pla General i delimitada
per sòls de diferent qualificació urbanística i individualitzada per una mateixa àrea de referència.
Art. 65. Àrea de referència d’unitat de zona.
1. L’àrea de referència d’unitat de zona és la superfície base per al càlcul de les cessions de sòl per
a sistemes per aplicació dels estàndards urbanístics de cada zona i per al càlcul del sostre edificable per aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta
o zonal. Delimita també la superfície a la qual,
un cop deduït el sòl destinat a sistemes locals,
s’aplica l’índex d’edificabilitat net.
2. Delimiten l’àrea de referència de qualsevol unitat
de zona les línies de separació fixades als plànols
entre sòls de diferent qualificació, excepte els
vials de menys de 30 m que no creen límits en els
trams els frontals dels quals estan sotmesos a una
mateixa zonificació.
3. La superfície de l’àrea de referència inclou tots els
vials que no constitueixen límit d’aquesta unitat, i
fins a l’eix en els trams de vial que constitueixen
límit d’aquesta unitat.
4. Quan tot o part del sòl d’un vial s’obtingui per expropiació o per un altre mecanisme independent
del procés urbanitzador de la zona, l’àrea de referència no inclourà l’esmentada porció de vial.
5. L’àrea de referència de cada unitat de zona inclourà i comptabilitzarà, a tots els efectes, les
superfícies destinades a zones verdes i dotacions
que vinculades als sectors de planejament figuren
als plànols normatius d’aquest Pla General.
Art. 66. Regles per a la precisió dels límits de les
zones.
1. La precisió dels límits de les zones realitzada al Pla
Especial o al Pla Parcial ha de respectar les regles
següents:
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a. No pot alterar la superfície de la zona delimitada
als plànols b‑2 a escala 1:5000, en més del vuit
per cent d’augment o disminució.
b. No pot alterar substancialment la forma de les
unitats de zona.
2. Els límits determinats per un Pla Parcial i els precisats en aquest Pla General coincidents amb alineacions o límits de zonificació anteriors, no poden
ser objecte de modificació.
Art. 67. Ajustos en els límits de les zones.
1. La divisió del territori en zones i la delimitació
d’aquestes es realitza en aquest Pla General.
2. Els Plans Especials o els Plans Parcials, en els
seus casos respectius, poden corregir els límits
de les zones en els termes assenyalats a l’article
anterior quan es tracti d’ajustos deguts a:
a. Les alineacions o línies d’edificació actuals.
b. Les característiques topogràfiques del terreny.
c. Els límits de les propietats.
d. L’existència d’arbrat, vegetació o altres elements naturals o artificials d’interès que justifiquin
la correcció.
Art. 68. Àmbit de les condicions d’edificació de
les zones.
Les condicions d’edificació establertes per a les diferents zones regeixen per als edificis o obres de nova
planta. Les obres d’ampliació o reforma s’han d’ajustaran al que disposa l’article 222.
Art. 69. Tipus d’ordenació de l’edificació.
1. Els tipus d’ordenació física de les zones establertes en aquest Pla General són els següents:
1. Edificació segons alineacions de vial. Correspon
a una edificació entre mitgeres, al llarg dels carrers
o vials, regida bàsicament per l’alçada reguladora
màxima segons l’amplada del carrer o vial i per la
profunditat edificable.
2. Edificació aïllada. Edificació aïllada, establerta
en atenció a la forma i superfície de parcel·la i regulada bàsicament atenent als factors següents:
alçada màxima, índex d’intensitat d’edificació,
percentatge màxim d’ocupació de parcel·la i distàncies mínimes a les seves llindes.
3. Composició de volums o edificació volumètrica
específica. Tipus d’ordenació en què l’edificació
es determina mitjançant un coeficient d’edificabilitat zonal o neta. La concreció per a cada unitat
de l’edificació es precisarà al Pla Parcial, al Pla Especial o, si és el cas, en l’estudi de detall, per mitjà
de la composició de volums.
4. Edificació tridimensional. Model d’ordenació en
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què s’interrelacionen els espais públics i privats,
a diferents nivells i amb diferents destinacions i
usos. La determinació d’aquest tipus d’ordenació
es fa al Pla Parcial o al Pla Especial.
Art. 70. Caràcter dels màxims de volum.
1. Els paràmetres de cada tipus d’ordenació fixen,
de forma conjunta i interdependentment, les envoltants màximes dels volums d’edificació que
permeten aquestes Normes.
2. Les envoltants de volum estableixen uns límits que
no poden depassar‑se i que no són obligatoris fins
als seus valors màxims, tant en les obres de nova
planta com en les d’ampliació, llevat dels supòsits en què una norma específica imposi el deure
d’edificar fins als esmentats extrems màxims.
Art. 71. Conceptes sobre edificabilitat. 2
1. Els conceptes sobre edificabilitat expressats sota
els noms d’”índex d’edificabilitat zonal o bruta”,
“superfície de sostre edificable”, “envoltant màxima d’edificació”, “índex d’edificabilitat neta” i
“índex d’edificabilitat complementària zonal”, emprats en aquestes Normes, són els que es defineixen a continuació:
2. S’entén per índex d’edificabilitat zonal o bruta el
límit màxim d’edificabilitat, expressat en m2st/
m2s (metre quadrat sostre edificable/metre quadrat sòl) de l’àrea de referència de cada unitat de
zona.
3. La superfície de sostre edificable és la suma de
totes les superfícies cobertes, corresponents a
les plantes que, de conformitat amb les normes
sobre ordenació, tinguin la consideració de baixes
i pisos.
Es computaran també per al càlcul d’aquesta
superfície les corresponents als cossos sortints
tancats o semitancats, les de les edificacions o
cossos d’edificació auxiliars i les de les edificacions existents que es conservin.
No es computaran les superfícies d’accessos públics sota pòrtics o porxades obertes i les superfícies de sostre per a dotacions públiques.
4. L’envoltant màxima d’edificació és la que resulta
segons els paràmetres o constants en cada tipus
d’ordenació.
5. L’índex d’edificabilitat neta és la relació existent
entre la superfície de sostre edificable i la màxima
superfície de sòl per a usos privats, un cop deduïts els sòls de cessió obligatòria en cada zona,
en sòl urbanitzable.
2. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151

6. L’índex d’edificabilitat complementari zonal és el
límit màxim d’edificabilitat, expressat en metres
quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (m2
sostre/m2 sòl), de l’àrea de referència de cada
unitat de zona, que en algunes zones s’addiciona
a l’edificabilitat zonal per destinar‑la exclusivament
a usos comercials i d’oficina. El sostre resultant
d’aquesta edificabilitat podrà concentrar‑se o distribuir‑se homogèniament quan sigui desitjable
i d’interès general destinar una superfície major
de sostre a usos comercials o d’oficina. L’excés
sobre l’edificabilitat complementària haurà de
detreure’s, o substituir‑se en cas d’edificacions
o usos ja existents, de l’edificabilitat resultant de
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat zonal.
Art. 72. Tipus d’ordenació aplicables a cada zona.
1. El tipus o els tipus d’ordenació aplicables a cada
zona són els establerts a les Normes específiques
que regulen les zones.
2. Els conceptes de les constants o paràmetres que
determinen les característiques de l’edificació i el
mode de mesurar‑los es regulen al capítol 2n del
Títol IV d’aquestes Normes.
3. A àrees determinades, el caràcter i la identitat urbana de les quals sigui interessant mantenir, podran establir‑se, mitjançant l’aprovació de plans
especials, tipus d’ordenació de l’edificació derivats o diferents dels previstos amb caràcter general en aquestes Normes, que resultin més ben
adaptats a les peculiaritats de les edificacions i al
seu entorn, i que permetin solucions de flexibilitat
major a les necessitats d’ordenació del sector.
Els Plans Especials definiran les condicions d’edificació aplicables en aquests sectors que podran
diferenciar‑se de les establertes amb caràcter general per a la zona, i es respectaran, en tot cas, les
condicions següents que constitueixen les condicions bàsiques del planejament a la zona:
a. Tipus d’ordenació de l’edificació.
b. Edificabilitat màxima zonal.
c. Densitat màxima d’habitatges.
d. Limitació d’usos aplicables segons la reglamentació de la zona.
Art. 73. Protecció del medi ambient.
La protecció del medi ambient i la conservació i protecció de la naturalesa i del paisatge, en el marc del
planejament urbanístic en general, es realitzarà mitjançant la preservació del sòl de tot procés de degradació, per mitjà de mesures limitatives i prohibitives
adients que excloguin els usos que generen efectes
perjudicials.

Art. 74. Denegació de llicències motivada per la
protecció del medi ambient.
1. L’Administració municipal denegarà la llicència
que habiliti per a l’edificació, instal·lació o ús, quan
per les característiques de l’activitat a desenvolupar‑hi o per la disposició de l’edificació i de les
seves instal·lacions, o pels efectes de o sobre
l’entorn, o sobre la trama urbana i la de serveis de
circulació, es puguin generar situacions nocives
per al medi ambient, com són les de contaminació
atmosfèrica, pertorbacions per sorolls i vibracions,
risc d’explosions i incendis, riscos mecànics i similars, desfiguració de la perspectiva del paisatge
o trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica.
2. Els ajuntaments o, si escau, la Corporació Metropolitana reglamentaran els supòsits en què,
segons el paràgraf anterior, es generen situacions
perjudicials per al medi ambient.
Art. 75. Protecció dels conjunts històric artístics i
elements naturals i paisatgístics.
Els objectius indicats a l’epígraf d’aquest article
s’aconsegueixen per mitjà del respecte a totes
les normes locals, promulgades, si és el cas, pels
municipis per mitjà d’ordenança i, a més, per les
previsions específiques contingudes en aquestes
Normes a propòsit de l’edificació i els usos i per la
institució del Catàleg regulat a l’article 25 de la Llei
del sòl.
Art. 76. Condicions que han de complir els jardins
públics.
Els jardins públics, quan es defineixen en plans especials o parcials, han de complir amb caràcter preceptiu, pel que fa a percentatges de concentració,
dimensions mínimes, mesurades pel radi de circumferència inscriptible en tots els punts de la seva superfície, segons la seva zona i extensió, el que s’estableix
a la taula següent: (Veure Taula 1)
Art. 77. Aplicació de les Normes del títol IV.
1. Les ordenances reguladores de l’edificació i dels
usos en sòl que s’ordeni mitjançant Plans Parcials
hauran d’ajustar‑se a les disposicions comunes
contingudes al capítol 2n del títol IV d’aquestes
Normes. Quan calgui establir una reglamentació
especial, s’haurà d’incorporar a la memòria del
Pla Parcial un estudi que en justifiqui la necessitat
o conveniència.
2. Sempre que no estableixin cap altra cosa, les
normes comunes contingudes al títol IV seran
d’aplicació al sòl urbanitzable, programat o no
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Taula 1
Nivells mínims de concentració
de zones verdes locals
Sòl destinat a jardí

% Sobre total de
referència zona

% Sobre àrea
mínim (m)

Mida radi

Zona de Remodelació privada (14a)

30

-

12

Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 1 (19)

60

10

15

Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 2 (20b)
TIPUS I
TIPUS II

70
40

8
6

15
8

Zona Desenvolupament Industrial (22b)

80

7

12

Zona de Renovació Urbana/Rehabilitació (16)

40

2,5

10

programat que, mitjançant plans Parcials o Programes d’Actuació i Plans Especials, s’incorpori a
l’urbà.

Capítol II
Règim del sòl urbà
Art. 78. Sòl urbà.
1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbà el que
per la seva situació dins del nucli urbà o per la seva
urbanització segons ordenacions anteriors o la seva
inclusió legítima en àrees consolidades per l’edificació, mereix aquella qualificació. La delimitació
d’aquest sòl es fa als plànols b‑1, a escala 1:10.000.
2. En relació amb l’ordenació existent per al sòl urbà,
aquest Pla:
a. Modifica el planejament anterior, quant a localització de sistemes generals, per atendre, especialment, les exigències majors d’espais lliures, xarxa
viària i equipaments, conseqüència del desenvolupament econòmic i social.
b. Respecta les determinacions sobre sistemes
locals o complementaris de plans anteriors, segons que preveu l’article 167, amb les modificacions i perfeccionaments que figuren als plànols
d’ordenació.
c. Manté les ordenacions de volums individualitzades a cada sector, provinents de plans parcials
o d’ordenacions d’illa anteriors, mitjançant la qualificació d’aquestes com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica anterior.
d. S’estableix una correlació entre la zonificació de
1953 i la del Pla present, amb les modificacions
que, quant a delimitació de zones es representen
als plànols d’ordenació, i respecte al règim urbanístic resulten del títol IV d’aquestes Normes, per
complir l’objectiu de la revisió.
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3. En relació amb el desenvolupament d’aquest Pla
General per al sòl urbà, s’hi assenyalen:
a. Àmbits que requereixen operacions de reforma
interior amb la finalitat d’incrementar els estàndards d’espais verds i equipaments, la seva delimitació apareix als plànols b‑1 a escala 1:10.000
amb la indicació (SRI).
b. Unitats d’actuació per a l’execució del Pla, expressament assenyalades als plànols b‑1 a escala
1:10.000.
c. Sectors on la naturalesa de les modificacions
introduïdes pel Pla obliga a acomodar l’ordenació
física mitjançant estudis de detall o plans especials de reforma interior, són indicats als plànols a
escala 1:2.000.
Art. 79. Cessions gratuïtes al sòl urbà.
1. Les cessions gratuïtes obligatòries al sòl urbà en
les actuacions poligonals de reforma interior o de
remodelació, es determinaran al pla especial i tindran l’extensió següent:
a. el sòl destinat a l’obertura, ampliació o eixamplament de vials locals.
b. el sòl destinat a jardins públics locals.
c. el sòl destinat a centres públics per impartir‑hi
l’educació general bàsica.
2. La cessió gratuïta i obligatòria s’estén a la totalitat
dels terrenys necessaris per a les destinacions
abans indicades. Això no obstant, quan els jardins
públics o les dotacions docents excedeixin de les
necessitats del polígon o unitat d’actuació, i no
s’hagi delimitat un polígon més gran que permeti
assumir les cessions de sòl, el terreny que excedeixi de les previsions del polígon serà objecte
d’expropiació forçosa, que donarà lloc a l’aplicació de contribucions especials.

Capítol III
Règim del sòl urbanitzable
programat
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 80. Sòl urbanitzable programat.
1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbanitzable programat el que, segons la política urbanística inspiradora del planejament metropolità,
ha de ser objecte d’urbanització amb subjecció al
Programa del Pla. La delimitació d’aquest sòl es fa
als plànols b‑1, a escala 1:10.000.
2. Aquest Pla General divideix el sòl urbanitzable programat en “sectors”. El sector és la unitat geogràfica i urbanística que permet un desenvolupament
adient mitjançant el Pla Parcial corresponent.
3. Al sòl urbanitzable programat, a més de la seva
divisió en sectors, aquest Pla General conté les
determinacions següents:
a. Sistemes generals i equipaments comunitaris.
b. Delimitació de zones i règim general de cadascuna.
c. Densitat màxima d’habitatges permesa, en relació amb l’equipament comunitari.
d. Sistemes locals i estàndards als quals es condicionen els Plans Parcials.
e. Aprofitament mitjà de la superfície total del sòl
urbanitzable programat i de cada un dels sectors
en què el sòl es divideix.
Art. 81. Sistemes.
1. Aquest Pla General inclou al sòl urbanitzable programat sòls destinats a sistemes generals. Els
Plans Parcials que desenvolupen l’ordenació del
sòl urbanitzable programat hauran de respectar el
que disposen sobre això aquestes Normes.
2. De la mateixa manera, aquest Pla General predetermina en alguns sectors la ubicació dels sistemes
locals de zones verdes, equipaments i xarxa viària.
Aquesta ubicació s’ha d’entendre com a indicativa
i podrà ser alterada en els corresponents plans
parcials si es demostra, en la seva memòria, que
l’estructura orgànica del territori queda completada
millor, en l’àmbit local, amb una concreció espacial
dels sistemes locals diferent.
Art. 82. Densitat d’habitatges.
Els Plans Parcials per al desenvolupament de les previsions d’aquest Pla General en sòl urbanitzable programat respectaran les determinacions establertes

per a cada zona o subzona respecte a l’ús d’habitatge, nombre màxim o densitat màxima, que no
podrà en cap cas ultrapassar‑se.
Art. 83. Aprofitament mitjà.
1. L’aprofitament de cada sector de sòl urbanitzable programat el constituirà la suma dels aprofitaments que corresponguin a totes les unitats
de zona que s’hi inclouen. L’aprofitament dels
terrenys destinats a sistemes generals i inclosos
als sectors es considerarà nul.
2.1. L’aprofitament mitjà de cada sector s’obtindrà dividint un aprofitament per la seva superfície total, un cop exclosos els sòls destinats a
sistemes generals que hagin de ser adquirits per
expropiació i delimitats al Pla Parcial corresponent. Aquests sistemes generals queden adscrits al règim de sòl urbanitzable no programat.
2.2. L’aprofitament mitjà dels Plans Parcials d’ordenació aprovats definitivament, en desenvolupament del Pla General Metropolità, amb anterioritat a la revisió del seu Programa d’actuació,
serà el que resulta de l’ordenació del Pla Parcial.
3. L’aprofitament de cada unitat de zona serà el resultat de multiplicar la superfície de la seva àrea
de referència, inclosos els sistemes locals a què
fa referència l’article 81 d’aquestes Normes, per
un índex d’edificabilitat brut i pel coeficient d’homogeneïtzació que determina l’apartat següent.
4. El coeficient d’homogeneïtzació reflecteix el valor
que el Pla atribueix als usos permesos a cada
zona en relació amb els de les altres. Atesos
els usos i intensitats fixats per a cada zona,
ponderada la repercussió de les cessions i del
cost de l’obra urbanitzadora, el Pla fixa un coeficient d’homogeneïtzació d’1 per a les zones
de centres direccionals (clau 11), de 0’66 per a
les zones de desenvolupament urbà, intensitat 1
(clau 19), d’1 per a les zones de desenvolupament urbà, intensitat 2 (clau 20b) i de 0’90 per
a les zones de desenvolupament industrial (clau
22b).
5. L’aprofitament mitjà del sòl urbanitzable programat s’ha obtingut dividint la suma de l’aprofitament de tots els sectors per la superfície del
sòl urbanitzable programat i el seu valor és de
0’43 unitats d’aprofitament per metre quadrat de
sòl.
6. Les cessions de sòl corresponents al 10 per 100
d’aprofitament mitjà, o als excessos d’aprofitament, si és del cas, s’efectuaran en terrenys
que tinguin assignats al pla parcial un sostre
edificable equivalent a l’aprofitament objecte de
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cessió, ponderat mitjançant l’aplicació dels coeficients d’homogeneïtzació fixats a l’apartat 4
d’aquest article.
Art. 84. Xarxes de serveis tècnics.
El traçat de les xarxes fonamentals dels serveis previstos en aquest Pla General per al sòl urbanitzable
programat és el representat als plànols b‑4, a escala
1:25.000, que conté la llegenda identificadora.
Art. 85. Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable
programat.
1. Les cessions gratuïtes obligatòries es determinaran al Pla Parcial i tindran, com a mínim, l’extensió següent:
a. El sòl destinat al sistema viari local.
b. El sòl destinat a jardins públics i espais esportius, recreatius i d’expansió, públics.
c. El sòl destinat a centres públics per fer classes
d’educació general bàsica i per als altres serveis
públics que calguin al Pla Parcial.
d. El deu per cent de l’aprofitament del sector.
e. L’excés d’aprofitament si l’aprofitament mitjà del
sector fos superior al del sòl urbanitzable programat.
2. Els sistemes determinats gràficament pel Pla General Metropolità que computen per al càlcul de
l’aprofitament de cada sector, formen part, també,
de les cessions obligatòries i gratuïtes.
Art. 86. Obres en sòl urbanitzable programat.
1. Al sòl programat no podran realitzar‑se obres aïllades d’urbanització, llevat que es tracti d’executar els sistemes generals metropolitans o algun
dels seus elements. Per a la urbanització d’aquest
sòl són indispensables el Pla Parcial, la delimitació
del polígon i el Projecte d’urbanització.
2. No s’atorgaran llicències d’edificació fins que
s’executi la urbanització, encara que la parcel·la
sobre la qual es pretengui edificar compti amb elements parcials d’urbanització indispensables.
Art. 87. Desenvolupament del Pla general en el
sòl urbanitzable programat.
1. El desenvolupament d’aquest Pla General en el
sòl urbanitzable programat es realitzarà mitjançant
Plans Parcials d’Ordenació, l’àmbit del qual serà el
de la totalitat d’un sector.
2. El contingut dels Plans Parcials d’Ordenació s’ajustarà al que disposen aquestes Normes i haurà de
desenvolupar les determinacions següents:
a. Reglamentació dels usos per mitjà d’ordenança, en el que calgui per completar la regulació
continguda en aquest capítol.
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b. Ajust, precisió o correcció de la divisió en zones
i subzones, en el que resulti necessari per a completar les determinacions del Pla General.
c. Divisió en polígons per a l’execució del planejament.
d. Concreció dels espais per a parcs o jardins públics i els dedicats a l’esport o a l’esbarjo.
e. Emplaçament per a dotacions comunitàries i,
en general, per a serveis públics, socials i comunitaris.
f. Precisions per a la xarxa viària pròpia de la zona
i el seu enllaç amb el sistema general de comunicacions.
g. Alineacions i rasants.
h. Espais per a estacionaments i aparcaments.
i. Previsions per als serveis tècnics necessaris a la
urbanització de la zona.
j. Desenvolupament precís de les determinacions
restants del Pla General respecte a les condicions
de l’edificació.
Art. 88. Zones del sòl urbanitzable programat.
1. Aquest Pla General delimita i fixa al sòl urbanitzable programat el règim general de les zones següents:
1. Centres direccionals.
2. De desenvolupament urbà, intensitat 1.
3. De desenvolupament urbà, intensitat 2.
4. De desenvolupament industrial.
2. Els centres direccionals a què es refereix l’apartat
1 del paràgraf anterior se situen en sòl urbanitzable i, a més a més en sòl urbà.
Art. 89. Sistemes d’actuació.
1. L’execució dels polígons a les zones de sòl urbanitzable programat es realitza mitjançant el sistema d’actuació següent:
1. Zona de Centres direccionals: sistema d’expropiació.
2. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1: sistema de compensació o de cooperació.
3. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2: sistema de compensació o de cooperació.
4. Zona de desenvolupament industrial: es triarà al
Pla Parcial.
5. Zona de renovació urbana: es triarà al Pla Parcial.
2. Els Plans Parcials precisaran el sistema d’actuació
quan el paràgraf anterior formuli una solució alternativa o, fins i tot, establiran les fórmules per a la
seva determinació en delimitar el polígon o unitat
d’actuació a la vista de les circumstàncies que hi
concorrin d’entre les esmentades a l’article 119.2
de la Llei del sòl.

Secció 2a
Zones de centres direccionals (11)

Subsecció 2a Centre direccional de
comunicacions del Prat

Subsecció 1a. Disposicions comunes

Art. 93. Definició.
Subzona amb preponderància d’activitats relacionades amb un conjunt de mitjans de comunicació
(aeroport, port, terminal ferroviària i d’autopista).

Art. 90. Definició.
1. S’inclouen en aquesta zona els centres direccionals de caràcter metropolità previstos a l’àmbit
territorial d’aquest Pla General, exteriors a l’àrea
central de Barcelona, següents:
1. Centre de comunicacions del Prat.
2. Centre comercial i de reequipament de Sant Joan
Despí.
3. Centre direccional de Sant Cugat‑Cerdanyola.
4. Centre comercial i de reequipament de Provençana‑Litoral.
5. Centre terciari i de reequipament de Sant Andreu‑Meridiana.
Cadascun d’aquests centres es considera com
una subzona. El desenvolupament i execució del
planejament es realitzarà en aquestes subzones,
per la Corporació Metropolitana de Barcelona segons les prioritats establertes al Programa d’actuació contingut en aquest Pla General.
Art. 91. Desenvolupament mitjançant plans
parcials.
1. Els plans parcials que desenvolupen les previsions
d’aquest Pla General, a les diferents subzones de
centres direccionals, hauran d’ajustar‑se a les
seves determinacions.
2. Mentre no s’hagi aprovat el Pla Parcial de la totalitat d’un sector de centre direccional, es podran,
d’acord amb el que assenyala l’article 76 del Reglament de planejament, redactar Plans Especials que
tinguin per objecte el desenvolupament d’elements
d’infrastructura i d’equipament continguts al sector,
o l’assenyalament de subsectors a desenvolupar
prioritàriament amb independència de la resta del
sòl, sobre la base de l’aprovació d’un avanç d’ordenació de la totalitat del sector que determini els elements infrastructurals bàsics, d’acord amb l’article
13 de la Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic.
Art. 92. Tipus d’ordenació.
1. El tipus d’ordenació a les subzones de centres direccionals es triarà al Pla Parcial, i es podrà optar
pel d’”edificació volumètrica específica” o pel
d’”edificació tridimensional”.
2. A les subzones en què aquest Pla respecta o incorpora previsions de Plans Parcials, prevaldrà el
tipus d’ordenació que aquests estableixen.

Art. 94. Distribució de superfícies.
1. Amb caràcter preceptiu, es reservarà al pla parcial
la superfície de sòl que s’indica per a les destinacions que s’expressen tot seguit:
Destinacions

Superfície
en hectàrees

a) Edificis i instal·lacions per a activitats tècniques, administratives, burocràtiques, comercials, de serveis, de
magatzematge i similars, derivades o
directament relacionades amb l’activitat
de l’aeroport, del port i de les terminals
ferroviàries i d’autopista.

12 ha

b) Supermercats, grans magatzems, comerços, oficines, centres de telecomunicacions i telefonia, dispensaris, parques
de bombers, sales d’espectacles i aparcaments annexos.

20 ha

c) Residències, hotels, motels, bars, restaurants, cafeteries i similars; i habitatges
per al personal de guarda i servei.

6 ha

d) Estació terminal de correspondència
i intercanvi entre els diferents mitjans de
transport (estació de ferrocarril, d’autobusos, de correspondència) i annexos i
aparcaments.

140 ha

e) Estació mixta de recepció, magatzematge i distribució de mercaderies i serveis annexos.

110 ha

f) Zones esportives.

16 ha

g) Parc urbà tocant al riu Llobregat.

25 ha

2. La superfície reservada a zones esportives i parc
urbà té el caràcter de mínima obligatòria; les altres
reserves podran variar en més o menys, fins a un
10 per 100.
Art. 95. Determinacions que han de respectar‑se
al Pla Parcial.
El Pla Parcial que s’elabori per al desenvolupament de
les previsions del Pla General a la subzona del Centre
Direccional de Comunicacions del Prat, ha de respectar les determinacions següents:
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a. La distribució de superfície establerta a l’article
anterior.
b. La xarxa per als vianants ha de ser independent de la xarxa automobilística i ha d’estar ben
connectada a la xarxa exterior alhora que dotada
d’amplis espais per a aparcaments.
c. La dotació d’establiments annexos a les edificacions i instal·lacions s’ha d’establir en la proporció mínima d’una plaça d’estacionament de 25
m2, inclosos accessos, per cada 150 m2 sostre.
d. El nombre màxim d’habitatges s’ha de fixar per
a tota la subzona en 400.

Subsecció 3a Centre Direccional i
Comercial de Reequipament de Sant Joan
Despí
		
Art. 96. Definició.
1. Subzona amb preponderància d’equipaments comunitaris i activitats administratives, burocràtiques
i comercials.
2. El Pla General incorpora, en aquesta subzona,
les directrius del pla parcial d’iniciativa pública
de Sant Joan Despí, reduint, això no obstant, el
nombre d’habitatges i millorant els estàndards
urbanístics. La reducció de l’edificació per a habitatges comporta l’augment de l’edificació per
als usos relacionats als apartats a) i e) de l’article
següent.
Art. 97. Previsions.
Al Centre direccional comercial i de reequipament de
Sant Joan Despí es reservarà sòl per a les activitats
següents:
a. Edificis per a oficines públiques i privades; activitats comercials, professionals i burocràtiques;
seus de bancs, societats comercials, financeres,
d’assegurances i similars.
b. Edificacions i instal·lacions per a usos recreatius.
c. Centres assistencials i sanitaris, culturals, socials, religiosos i docents, en les seves diferents
modalitats.
d. Comerços, botigues, magatzems, centres
d’exposició, supermercats i similars.
e. Residències, hotels, motels, restaurants, cafeteries, bars i similars.
f. Estacionaments terminals.
Art. 98. Revisió del pla parcial del polígon de Sant
Joan Despí.
1. Per a l’ordenació d’aquesta subzona, a escala de
pla parcial, es procedirà a revisar el planejament
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actual, adaptant‑lo a les exigències que s’infereixen de les previsions d’aquest Pla General.
2. S’estableixen les determinacions següents que
cal tenir en compte en fer la revisió del planejament parcial.
a. L’índex d’edificabilitat net per a ús d’habitatge
serà de 2’70 m2 sostre/m2 sòl.
b. El nombre d’habitatges previst actualment en
3.992 es redueix a un màxim permès de 3.500
habitatges.
c. El sostre recuperat com a conseqüència de
la reducció anterior (44.280 m2 sostre), sumat
al qualificat com de reserva de dotacions al
pla parcial (78.400 m2 sostre), es destinarà als
usos relacionats als apartats a) i e) de l’article
anterior.
d. Es mantindran els 57.625 m2 sostre, previstos
al Pla Parcial per a dotacions locals.

Subsecció 4a Centre Direccional Sant
Cugat‑Cerdanyola
Art. 99. Definició.
1. La subzona de Centre Direccional Sant Cugat‑Cerdanyola comprèn cinc àrees.
I. Comercial, burocràtica, residencial, recreativa i
cultural.
II. D’exposicions.
III. De parc urbà.
IV. Universitària.
V. D’equipaments.
2. Aquest Centre Direccional comprèn, a més dels
terrenys específicament qualificats, tota l’àrea
compresa entre els eixos dels túnels central i oriental, línies a Sabadell dels Ferrocarrils de Catalunya i Parc del Tibidabo.
Art. 100. Previsió d’usos.
A les àrees del Centre direccional de Sant Cugat‑Cerdanyola, es preveuran espais per a les activitats següents:
Àrea I:
a. Oficines públiques pertanyents als organismes
estatals autònoms de l’Estat, regionals, provincials, comarcals i municipals; seus d’institucions
de dret públic; organismes de previsió, assistencials i de beneficència; d’interès nacional, provincial, comarcal i urbà; centres socials i culturals.
b. Seus de grans societats de banca, d’institucions financeres, d’assegurances de crèdit i d’activitats econòmiques i financeres.

c. Oficines privades, estudis professionals, agències comercials i immobiliàries, delegacions i
agències de viatges.
d. Grans magatzems de venda (supermercats,
magatzems per a departaments, etc.), centres
comercials equipats per a exposició, prospecció
de mercats i vendes, botigues i comerços petits
especialitzats.
e. Edificis per a activitats culturals, centres d’investigació i estudi, empreses de servei, oficines de
consultors, empreses d’enginyeria i similars.
f. Edificis per a espectacles recreatius.
g. Serveis viaris d’interès urbà (estacionaments,
heliports, etc.).
h. Establiments hotelers, restaurants, bars, cafeteries i similars.
i. Habitatges i residències col·lectives amb sostre
no superior al quaranta per cent de la superfície
total de sostre edificable, en aquest percentatge
computen les àrees ja edificades amb finalitats residencials.
Àrea II:
Exposicions nacionals i internacionals, de caràcter
temporal o permanent.
Àrea III:
Parc urbà metropolità, tocant a les terrasses de la riera
de Sant Cugat, a les autopistes i vies del sector, en
prolongació del Parc del Tibidabo.
S’admetran usos esportius i recreatius, l’ocupació
màxima dels quals no ultrapassarà el 20 per 100, i el
sostre edificable no excedirà l’índex d’edificabilitat net
de 0’2 m2 sostre/m2 sòl sobre cada àrea assignada
a aquests usos.
Àrea IV:
Zona universitària.
Àrea V:
Equipaments generals metropolitans; parc urbà; petits
desenvolupaments urbans, etc.
Aquesta àrea es comprèn entre el tercer cinturó, la
prolongació de l’eix central dels túnels del Tibidabo, la
zona universitària i la línia de Sabadell dels Ferrocarrils
de Catalunya.
La delimitació de cadascun dels subsectors es fa als
plànols d’ordenació corresponents d’aquest Pla General.
S’aplicarà el règim corresponent a cadascun dels sistemes o equipaments o al tipus d’ordenació triats.
En aquesta àrea es destinarà a la modalitat de zona
de desenvolupament urbà, intensitat 2, la superfície
que es precisa en aquestes Normes.

Art. 101. Delimitació de polígons.
Les àrees I, II i III constituiran un únic Polígon d’actuació. Les àrees IV i V constituiran, cadascuna, un
Polígon d’actuació.
Art. 102. Distribució de superfícies.
La superfície total del sòl (674,03 ha), sense computar
les reserves de sòl per a autopistes urbanes per prolongació dels túnels del Tibidabo, es distribuirà entre
les diferents àrees, amb subjecció al quadre següent:
Àrea I:
Àrea de referència edificable, (espais verds locals en
aquesta àrea: 20’58 ha).............................. 114.99 ha
Dotacions locals........................................... 11.65 ha
Xarxa viària bàsica interna............................ 15.60 ha
TOTAL.................................................. 142.24 ha
Àrea II:
Àrea d’exposició........................................... 47.18 ha
Xarxa viària bàsica.......................................... 5.42 ha
Estacionaments exteriors i terminals
de transport generals...................................... 2.40 ha
TOTAL.................................................... 55.00 ha
Àrea III:
Parcs urbans comarcals:
1. Castell de Cerdanyola‑Centre
Direccional.................................................... 54.44 ha
2. Parc Riera Sant Cugat
(lligat a l’àrea d’exposició)............................. 65.25 ha
3. Can Fatjó dels Xiprers . ............................ 20.24 ha
Xarxa viària bàsica........................................ 19.60 ha
TOTAL.................................................. 159.53 ha
Àrea IV:
Zona universitària....................................... 228.58 ha
Xarxa viària bàsica interna............................ 41.77 ha
TOTAL ................................................. 270.35 ha
Àrea V:
Equipaments generals.................................... 9.84 ha
Parc urbà..................................................... 17.78 ha
Desenvolupament urbà ‑Intensitat 2............. 19.29 ha
TOTAL.................................................... 46.91 ha
Art. 103. Desenvolupament mitjançant Plans
Parcials.
El Pla Parcial per al desenvolupament de previsions
d’aquest Pla General en aquesta subzona, respectarà
les determinacions següents:
a. Les prescripcions generals sobre estàndards
urbanístics, condicions d’edificació i condicions
d’ús establertes en aquestes Normes.
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b. L’aplicació d’un índex d’edificabilitat net de
3,60 m2 sostre al sòl exclusivament destinat, al
pla parcial, a usos comercials i d’oficines i que esgoten l’edificabilitat màxima prevista; i de 2,8 m2
sostre/m2 sòl per a la resta de les edificacions.
c. La superfície de sostre destinat a habitatge i ús
residencial no podrà ultrapassar el 40 per 100 del
sostre total edificable al sector.
d. No es permetran les indústries de categoria 2a,
3a i 4a. Tampoc no s’admetran els parcs de vehicles i dipòsits adscrits a empreses de transports
o a l’autotransport d’empreses, o al emmagatzematge industrial.

Subsecció 5a Centre direccional terciari i
de reequipament Litoral‑Provençana
Art. 104. Definició.
La subzona designada amb el nom de Centre direccional terciari i de reequipament Litoral‑Provençana
respon a la insuficiència d’equipaments comunitaris,
o d’interès general o social, i a la creació d’una àrea
de caràcter comercial, representativa i cívica, amb
l’objectiu de millorar les condicions dels sectors urbans confrontants, principalment del Maresme, del
sud‑oest del Besòs, la Pau i la Mina.
Art. 105. Previsions d’usos.
1. En aquesta subzona es preveuran edificis per als
usos següents:
a. Administratius dels organismes públics (4.500
m2 sostre); comercials i locals de negoci (28.000
m2 sostre); sostre per a oficines (28.000 m2
sostre); hotelers (8.000 m2 sostre).
b. Terminal d’autobusos urbans, estació ferrocarril
del Maresme i terminal de “park and ride”, amb
possible desenvolupament en diverses plantes: 2
ha.
c. Parc urbà de 7 ha de superfície. Equipaments
esportius mínims en una sola àrea: 1’5 ha, principalment per a instal·lacions en pavellons coberts
de tipus polisportiu d’ús intensiu i una pista exterior d’atletisme.
d. Equipaments escolars per a 200 places d’ensenyament maternal i pre‑escolar i 810 de batxillerat
polivalent i escola professional: 1 ha.
e. Equipament hospitalari de districte i centre assistencial: 2 ha.
f. Sostre per a habitatge: 120.000 m2 sostre.
2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels
epígrafs a) i f) serà de 10,2 ha, i l’índex d’edificabilitat brut sobre aquesta àrea de referència serà de
2,18 m2 sostre/m2 sòl. Així mateix, sobre aquesta
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àrea de referència es preveuran 1.200 places
d’aparcament a l’interior de l’àrea d’edificació, a
raó d’una plaça per cada 100 m2 útils.

Subsecció 6a Centre direccional terciari i
de reequipament de Sant Andreu‑Meridiana
Art. 106. Definició.
1. La subzona designada amb el nom de Centre
direccional terciari i de reequipament de Sant
Andreu‑Meridiana respon a la insuficiència d’e
quipaments comunitaris, o d’interès general o social, a les àrees urbanes de Sant Andreu, la Trinitat,
Vallbona, les Roquetes, la Prosperitat i el Verdum,
i, per aquest motiu, a la necessitat d’una dotació
adient que cobreixi les exigències d’aquests sectors, creant‑hi una àrea central de serveis públics,
socials i comercials.
2. Juntament amb aquest objectiu bàsic, el Centre
direccional de Sant Andreu‑Meridiana, estableix dins la seva àrea un conjunt d’equipaments
d’àmbit metropolità.
Art. 107. Previsions sobre usos.
1. El Pla Parcial haurà de preveure edificis per als
usos següents:
a. Administratius dels organismes públics (4.500
m2 sostre); mercat de proveïment (17.000 m2
sostre); comercials i locals de negoci (38.000
m2 sostre); equipaments d’oficines (30.000 m2
sostre); hotelers (14.000 m2 sostre).
b. Terminal d’autobusos interurbans, regionals
i internacionals, incloent‑hi activitats comercials
annexes i els serveis de taller per a 40 unitats i
subministraments: 1 ha. Terminal de “park and
ride”, amb possible desenvolupament en diversos
pisos: 1,5 ha.
c. Parc urbà, de 5 ha superfície. Equipaments
esportius mínims en una sola àrea: 1,5 ha, per a
instal·lacions en pavellons coberts de tipus polisportiu i d’ús intensiu i, així mateix, una pista exterior
d’atletisme.
d. Equipaments escolars per a 500 places d’ensenyament maternal i pre-escolar, 1760 d’ensenyament general bàsic i 810 places de batxillerat unificat
polivalent i escola professional sobre 2 ha de sòl.
e. Edificacions per a equipaments sòcio‑culturals
i recreatius, per a cinemes, teatres, biblioteques,
clubs, centres de joventut, cases regionals, sales
d’exposicions: 6.000 m2 de sòl.
f. Equipament hospitalari de districte i centre assistencial: 3 ha.
g. Sostre per a habitatge: 30.000 m2 sostre.

2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels
epígrafs a) i g), serà de 4,5 ha i l’índex d’edificabilitat brut sobre aquesta àrea de 2,7 m2 sostre/
m2 sòl. Així mateix en aquesta àrea de sòl es preveuran 2.400 places d’estacionament a l’interior
de l’àrea d’edificació, a raó d’una plaça per cada
100 m2 de sostre.

Secció 3a Zona de desenvolupament
urbà, intensitat 1 (19)
Art. 108. Definició.
1. Aquesta zona de sòl urbanitzable programat comprèn el sòl al qual, per les seves característiques
físiques i la seva ordenació urbana, s’assigna una
major intensitat d’ús i la més plena integració al
conjunt urbà.
2. El desenvolupament de les determinacions
d’aquest Pla General en aquesta zona es realitzarà mitjançant plans parcials que tot ajustant-se
a les previsions del Pla General, aconsegueixin els
objectius següents:
a. La compatibilitat dels desenvolupaments urbans intensos amb les necessitats col·lectives
respecte a la qualitat ambiental i els estàndards
d’urbanització.
b. La consecució d’una composició unitària, per a
la qual cosa no s’estableix, en aquest Pla General,
una ordenació prefixada detallada sinó, solament,
unes condicions a les relacions entre volums i espais lliures.
3. La promoció i desenvolupament en aquesta zona
correspon, preferentment, a la iniciativa privada.
Art. 109. Edificabilitat.
L’edificabilitat en aquesta zona s’ha d’ajustar als criteris preceptius següents:
1. Índex d’edificabilitat brut: 0,80 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net: 2,12 m2 sostre/m2 sòl
per a edificació privada.
3. Índex d’edificabilitat complementari brut per a ús
comercial: 0,10 m2 sostre/m2 sòl de l’àrea de referència.
Art. 110. Exigències mínimes.
Les actuacions en aquesta zona mitjançant Plans
Parcials respectaran les determinacions mínimes següents:
a. Superfície mínima per a vials públics: 22,40 per
100.
b. Superfície mínima per a estacionaments públics: 8 per 100.

c. Superfície mínima d’espais verds locals: 14,40
per 100.
d. Superfície mínima per a centres culturals i docents públics i privats: 8 per 100.
e. Superfície mínima per a dotacions cíviques locals diverses: 4,8 per 100.
Art. 111. Tipus de desenvolupament de
l’edificació.
1. La distribució de volums de l’edificació es realitzarà al Pla Parcial d’Ordenació amb subjecció a
un dels tipus de desenvolupament de l’edificació
següents:
I. Puntual.
II. En bloc alt.
III. En bloc baix.
IV. Placa.
2. Amb caràcter indicatiu s’estableixen els criteris
preferents següents d’elecció de tipus de desenvolupament de l’edificació:
Tipus I:
a. als sectors que donin davant de grans espais
agrícoles o forestals, parcs, espais per a equipaments, zona marítimo‑terrestre i vies de comunicació ràpida
b. a les àrees irregulars de dimensions mitjanes,
sense clares directrius d’ordenació urbana i d’orientació de l’edificació; de dimensions mitjanes de
la propietat del sòl i en aquelles en què siguin admissibles la singularitat i altura de l’edificació i la
creació d’elements significatius per a contribuir a
la imatge urbana, sens perjudicar estèticament o
ambiental l’entorn
c. a les àrees de petita extensió on, a més, sigui
possible obtenir nivells de singularitat, sense originar perjudicis als sectors confrontants.
Tipus II:
a. a les àrees de més de dotze hectàrees, amb
sentit de nou eixample metropolità dels municipis,
als quals sigui possible crear directrius d’ordenació i creixement i un nou tipus de trama urbana
relativament autònom
b. a les àrees de previsible gran demanda d’usos i
de creixement urbà, per la seva localització metropolitana i l’accessibilitat general.
Tipus III:
a. a les àrees d’extensió mitjana, situades entre
altres tipus d’ordenació i de zona, i
b. a les àrees la propietat del sòl de les quals es
trobi molt fraccionada.
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Tipus IV:
a. a les àrees ubicades tocant a la zona de substitució de l’edificació antiga (12) o de conservació
de l’estructura urbana i edificatòria (15)
b. a les àrees on es pretengui aconseguir una gran
proporció de sostre destinat a usos comercials,
usos d’oficina, amb previsibles superposicions
d’activitats i usos, forta intensitat d’ocupació i necessitat d’accessibilitat intensa.
3. El Pla Parcial podrà establir un tipus de desenvolupament de l’edificació diferent dels indicats a
l’apartat primer d’aquest article quan l’elecció d’un
altre tipus edificatori sigui justificat per les característiques físiques i les necessitats d’ordenació del
sector. El Pla Parcial ha de fixar, en aquest cas, les
condicions d’edificació que podran ser diferents
de les establertes als articles 112 i 113 de les
Normes presents.
Art. 112. Condicions d’edificació.
1. L’edificació podrà desenvolupar‑se d’acord amb
els tipus que s’estableixen a l’article anterior. Per
a cadascun d’aquests tipus es fixen els percentatges màxims d’ocupació en projecció horitzontal sobre el total de sòl, un cop deduïdes les
superfícies establertes a l’article corresponent
d’aquestes Normes, de l’edificació que està per
sota de les plantes característiques definidores
dels diferents horitzons que acoten, per damunt,
els volums la protecció dels quals es pren en consideració en cada cas.
2. Els percentatges d’ocupació com a projecció
ortogonal sobre un pla horitzontal de les plantes
característiques que acoten els volums són els
següents: (Veure Taula 2)
Art. 113. Altres condicions d’edificació.
S’han d’observar les condicions següents:
1a. Parcel·la mínima. El mínim de superfície de par
cel·la admès en aquesta zona ha de ser de 600 m2.
2a. Longitud de bloc. El límit de la grandària de l’edificació ha de ser 27 m de longitud de bloc.

3a. Soterranis. Els soterranis podran ocupar tota la
superfície del sòl d’usos privats, fins i tot els espais lliures afectats a cada unitat d’edificació o els
conjuntament afectats a més d’una unitat d’edificació, si és que no impedeixen l’enjardinament.
La primera i segona plantes soterrànies no s’han
de computar en l’edificabilitat permesa.
Art. 114. Condicions d’ús.
Les condicions d’ús en aquesta zona són les establertes per a la zona subjecta a ordenació volumètrica
específica, regulades al títol IV d’aquestes Normes.

Secció 4a
Zona de desenvolupament urbà, intensitat
2, (20 b)
Art. 115. Definició.
Aquesta zona comprèn el sòl urbanitzable programat
que per les seves característiques físiques i la seva situació urbana el Pla General destina a una ordenació
de moderada intensitat d’edificació, de predomini
dels edificis en ordre obert, amb espais enjardinats
annexos, on s’aconsegueixin nivells adients de quietud, repòs i protecció dels valors paisatgístics i ambientals.
Art. 116. Tipus d’ordenació.
1. L’elecció del tipus d’ordenació es realitzarà al Pla
Parcial, i la iniciativa privada o l’acció de l’administració podran optar per l’ordenació volumètrica
específica o per l’edificació aïllada, els quals en
aquesta secció es designen expressament amb
les indicacions tipus I i tipus II.
2. Amb caràcter indicatiu s’estableixen els criteris
preferents següents, per tal d’orientar l’elecció:
Tipus I:
a. als sectors contigus a zones de sòl urbà o a
zones de desenvolupament, intensitat 1, envoltades
de vegetació i preservades del procés d’edificació

Taula 2
Plantes característiques
Tipus de
desenvolupament de
l’edificació
I. “Puntual”
II. “En bloc alt”
III. “En bloc baix”
IV. “Placa”
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Planta 2
(Pb+1)

Planta 4
(Pb+1+2+3)

Planta 8
(Pb+1+2
+3+4+5
+6+7)

Planta 12
(Pb+1+2+3
+4+5+6+7
+8+9+10+11)

Sense límit
per sobre
(Pb+12)

35%
45%
60%
80%

30%
45%
60%
70%

20%
35%
25%
20%

16%
10%
4%
0%

10%
0%
0%

b. als sectors predominantment per a usos residencials
c. als sectors amb propietats de gran o mitjana
extensió, de promoció predominantment privada
d’un propietari o d’un conjunt de propietaris promotors de la urbanització.
Tipus II:
Als sectors contigus o propers a àrees d’habitatge
unifamiliar, amb predomini de parcel·les de superfície
no inferior a 800 m2.
3. El Pla parcial podrà establir un tipus de desenvolupament de l’edificació diferent dels indicats a l’apartat
primer d’aquest article quan l’elecció d’un altre tipus
edificatori sigui justificada per les característiques físiques i les necessitats d’ordenació del sector. El Pla
parcial fixarà, en aquest cas, les condicions d’edificació que podran ser diferents de les establertes als
articles 119 i 121 d’aquestes Normes.
Art. 117. Edificabilitat.
L’edificabilitat en aquesta zona s’ajustarà als criteris
preceptius següents:
Tipus I:
1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net. 1,20 m2 sostre/m2 sòl,
sobre el sòl un cop deduït el destinat a les finalitats
expressades a l’article 57.
Tipus II:
1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net. Variable segons el
nombre màxim d’habitatges i grandària de parcel·la,
sense que pugui sobrepassar d’1’30 m2 sostre/m2
sòl de parcel·la neta.
El terreny amb pendent superior al 30 per 100, no serà
edificable, tret del cas d’edificació aïllada que podrà
arribar al 50 per 100 en aplicació del que preveu l’article 255 d’aquestes Normes.

d. Superfície mínima per a equipaments locals,
d’interès públic, social o cívic: 10,80 per 100
Tipus II:
a. Superfície mínima per a vials públics: 19,60 per
100
b. Superfície mínima per a estacionaments públics: 1,2 per 100
c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100
d. Superfície mínima per a equipaments locals,
d’interès públic, social o cívic: 8,40 per 100
Art. 119. Condicions d’edificació. Tipus I.
Les condicions d’edificació per al Tipus I són les següents:
1. Alçada màxima: 18,50 m. amb el límit màxim de
planta baixa i cinc pisos.
2. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la per a
cada unitat d’edificació es fixa en 2.000 m2.
3. Ocupació de parcel·la: L’edificació podrà ocupar
en projecció ortogonal sobre un pla horitzontal,
fins a un màxim del 70 per 100 de parcel·la neta.
S’hi prohibeixen els cossos sortints la projecció
dels quals depassi l’esmentat límit.
4. Distàncies mínimes: Els cossos d’edificació han
de separar‑se amb una distància mínima de 12
m. dels límits de la unitat de zona, sens perjudici
de respectar, a més, les distàncies mínimes que
siguin procedents per aplicació del tipus d’ordenació volumètrica específica.
5. Soterranis: Els soterranis podran ocupar, a més
a més de la part corresponent a l’ocupació fixada
per a les edificacions, un 30 per 100 dels espais
lliures entre blocs, sempre que es justifiqui aquesta
solució al projecte de condicionament com a jardí
d’aquests espais lliures. El primer i segon soterranis no computaran als efectes de l’edificabilitat
permesa.

Art. 118. Exigències mínimes.
Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans parcials d’ordenació respectaran les determinacions o
estàndards mínims següents:

Art. 120. Densitat d’habitatges.
La densitat d’habitatges per al Tipus I no podrà ser
superior a 58 habitatges per hectàrea de sòl ordenat, i
per al Tipus II el límit màxim d’habitatges per hectàrea,
també bruta, no podrà excedir de 60 habitatges.

Tipus I:
a. Superfície mínima per a vials públics: 19,20 per
100
b. Superfície mínima per a estacionaments: 6 per
100
c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100

Art. 121. Condicions d’edificació: Tipus II.
Les condicions d’edificació per al tipus II són les següents:
1. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la admès
per a aquesta zona i tipus serà de 400 m2, amb
les excepcions següents:
a. Les parcel·les de superfície inferior que resultin
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d’ordenacions anteriors i que s’hagin realitzat amb
llicència o hagin estat objecte de legalització, o
aquelles en què si s’hagués sol·licitat la llicència al
temps de la parcelplació, fefaentment justificada,
hauria estat procedent l’atorgament d’aquesta.
b. Les parcel·les de superfície no inferior a 250 m2,
procedents de parcel·lacions anteriors a la publicació d’aquest Pla general i que confrontin per
totes les bandes amb vies públiques o parcel·les
edificades.
Com a excepció al que disposa l’article 117 i en
atenció a la superfície menor de les parcel·les, la intensitat neta d’edificació en els casos dels apartats
anteriors és de 0’60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Front mínim i profunditat mínima. S’ajustarà al
que es disposa al quadre següent segons les dimensions de la parcel·la. (Veure Taula 3)
3. Alçada màxima. L’alçada reguladora màxima i el
nombre màxim de plantes, sense cap tolerància
per damunt d’aquesta alçada o nombre de plantes,
és la de 10,15 m. corresponents a planta baixa i
dos pisos, en l’edificació unifamiliar, individualitzada
o agrupada, i la d’11,80 m. corresponents a planta
baixa i tres pisos, en l’habitatge plurifamiliar.
A l’edificació sobre pilars, la planta baixa de la qual
sigui lliure en més del vuitanta per cent de la seva
superfície, es permetrà augmentar l’alçada en 3m.
4. Densitat d’habitatges. El nombre màxim d’habitatges s’estableix segons la superfície de la
parcel·la amb subjecció al quadre següent: (Veure
Taula 4)

5. Modalitat d’ordenació del volum edificable.
La modalitat d’ordenació del volum edificable
en cada parcel·la podrà determinar‑se al pla
parcial i, si aquest no ho determinés, s’elegirà
pel promotor de l’edificació en redactar‑se el
projecte d’edificació, entre alguna de les formes
següents:
a. Edificació per a habitatge unifamiliar individualitzat
b. Edificació per a habitatge unifamiliar agrupat
c. Edificació per a habitatge plurifamiliar en jardí.
Podran fer‑se compatibles les modalitats a) i b)
d’ordenació; la modalitat c) no és compatible amb
les a) i b) en una mateixa àrea o unitat territorial
inferior al sector.
6. Tant per cent d’ocupació de parcel·la. L’ocupació màxima de l’edificació en planta baixa s’estableix d’acord amb la superfície o dimensions de
la parcel·la, amb subjecció al quadre següent:
Superfície en parcel·la (en m2)

Ocupació màxima
(percentatge)

De 400 a menys de 800

30 %

De 800 a menys de 1.100

30 %

De 1.100 a menys de 1.300

32 %

De 1.300 a menys de 1.500

34 %

De 1.500 a menys de 1.700

36 %

De 1.700 a menys de 2.000

38 %

De 2.000 en endavant

40 %

Taula 3
Dimensions
Front i
profunditat

De 400
a menys
de 800
(m2)

De 800
a menys
de 1100
(m2)

De 1100
a menys
de 1300
(m2)

De 1300
a menys
de 1500
(m2)

De 1500
a menys
de 1700
(m2)

De 1700
en
endavant
(m2)

Front mínim de parcel·la a via pública (en metres)

14

20

24

28

32

36

Profunditat mínima de parcel·la (en metres)

25

30

35

40

45

50

Taula 4
Dimensions

Edificació unifamiliar
Habitatges en jardí
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De 400
a menys
de 800
(m2)

De 800
a menys
de 1100
(m2)

De 1100
a menys
de 1300
(m2)

De 1300
a menys
de 1500
(m2)

De 1500
a menys
de 1700
(m2)

De 1700
en
endavant
(m2)

1

2

3

4

5

+6

no es
permet

6

9

12

15

18

L’ocupació s’ha de mesurar en projecció vertical
sobre el terreny de totes les plantes amb els sortints i elements annexos a l’edificació.
7. Separacions mínimes a llindes de parcel·la.
S’ha de regir pel que es disposa al quadre següent:
Edificació
unifamiliar
individualitzada

Edificació
unifamiliar
agrupada o
habitatges en
jardí

Del frontal a via
pública

6 m.

6 m.

Dels laterals de
parcel·la

3 m.

4 m.

Del fons o els fons
de parcel·la

6 m.

8 m.

La separació mínima establerta al quadre anterior
haurà de respectar‑se en tot element de volum edificat, fins i tot, en els cossos i elements sortints.
8. Construccions auxiliars. Es permeten sempre
que acompleixin els requisits següents:
a. que la seva edificabilitat sumada a la de l’edifici
principal no ultrapassi la intensitat d’edificació permesa a cada parcel·la
b. que l’ocupació màxima d’aquestes construccions annexes no sobrepassi el vint per cent de la
superfície ocupable en planta baixa
c. que es computi als efectes d’ocupació màxima
de parcel·la
d. que l’alçada màxima d’aquestes construccions
auxiliars no sobrepassi de 3,60 m.
Es permetrà adossar‑les a les tanques, sempre
que la llargada als laterals de parcel·la, ocupats
dins de la franja no edificable, no depassi de set
metres en la direcció de la llinda, un cop sumats
tots els cossos annexos.
9. Moviments de terres a les llindes. Quan sigui necessari anivellar el sòl en terrasses, aquestes s’han
de determinar de tal manera que els murs de contenció de terres sobre la cota natural del terreny al
llarg de la llinda, no ultrapassi, en cap cas, una alçada superior a 1’50 m. per damunt de la cota natural de la llinda, i una alçada de 2 m., per dessota
de la cota natural de la llinda. Els desnivells superiors hauran de ser resolts amb talussos d’inclinació
mínima de dos metres de base per un d’alçada.
10. Soterranis. Els soterranis no podran ocupar
una superfície superior a la màxima ocupable en
planta baixa per l’edificació.
El nombre de soterranis no computables als
efectes d’edificabilitat, serà, com a màxim, de dos.

Art. 122. Condicions d’ús.
Les condicions d’ús en aquesta zona són les següents:
1. Habitatge. S’hi admet.
2. Residencial. S’hi admet.
No obstant això, al tipus II, aquest ús es limita a una
superfície de sostre de l’edificació que serà, com a
màxim, l’equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a dotze parcel·les mínimes. En
àrees d’habitatge unifamiliar aquest màxim queda
limitat al corresponent a sis parcel·les mínimes.
3. Comercial. S’hi admet en planta baixa d’edificis
d’habitatges plurifamiliars amb un màxim de 600
m2 per establiment.
A les àrees d’habitatge unifamiliar, es podran
autoritzar comerços o locals per a prestació de
serveis al públic, destinats a cobrir les necessitats
quotidianes, fins a un límit màxim de 250 m2 per
local.
Al Pla Parcial d’Ordenació podran preveure’s establiments de dimensions més grans de les fixades als
dos paràgrafs anteriors, en edificis independents.
4. Oficines. S’hi admet amb subjecció a les regles
següents:
a. En edifici independent als sectors ordenats de
conformitat al tipus I.
b. En locals que no depassin una superfície de
400 m2 a les àrees de tipus II, d’habitatges plurifamiliars.
c. A les àrees de tipus II, d’habitatge unifamiliar,
fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de
sostre edificable a cada parcel·la.
5. Industrial. S’admeten a les àrees de tipus II, d’habitatge unifamiliar, únicament les indústries de categoria 1, en situació 1‑a i 2‑a.
A les àrees de tipus II, d’habitatges plurifamiliars, i
de tipus I, s’admeten exclusivament indústries de
categoria 2, en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3, 4‑a i 4‑b.
6. Sanitari. S’hi admet el de dispensaris, consultoris
i ambulatoris. S’hi admet el de clíniques, sanatoris
i similars en parcel·les de fins a 12.000 m2 i capacitat màxima per establiment de 50 llits. Per a
parcel·les de més de 12.000 m2 s’hi admet sense
cap altre límit de capacitat que el derivat de les
condicions d’edificació.
7. Religiós cultural. S’hi admet.
8. Recreatiu. S’hi admet amb subjecció a les regles
següents:
a. En àrees de Tipus II, d’habitatge unifamiliar, en
parcel·les fins a 1.600 m2 per establiment i amb
la prohibició de destinar unes quantes parcel·les
al servei de només un establiment. S’hi admeten
sales amb una cabuda màxima de 100 places;

49

b. En àrees de tipus II, d’habitatge plurifamiliar,
s’admet en parcel·les fins a 2.500 m2 per establiment. S’hi admeten sales amb una cabuda màxima de 250 places;
c. En àrees de tipus I, s’admeten en parcel·les fins
a 2.500 m2 de superfície per establiment.
El Pla Parcial podrà preveure instal·lacions recreatives i sales de dimensions més grans en
parcel·les de més de quatre hectàrees, sempre
que es resolguin els problemes de generació de
trànsit i de separació de les àrees d’habitatges.
9. Esportiu. S’hi admet.

Secció 5a
Zona de Desenvolupament Industrial (22b)
Art. 123. Definició.
1. Es qualifica de zona de desenvolupament industrial el sòl urbanitzable programat previst predominantment per a activitats industrials i de magatzems que, per les característiques de l’activitat
o dels materials o productes que tracten o dels
elements tècnics emprats, no generen situacions
de risc per a la salubritat o la seguretat i no necessiten mesures correctores que eliminin tot tipus de
perill per a la salut i la seguretat, tant el directe
o personal com l’ambiental o de degradació del
medi ambient.
2. Es fixen els graus següents:
Grau 1
Comprèn la indústria gran i mitjana, sobre parcel·la
mínima de 2.500 m2 per establiment.
Grau 2
Comprèn la indústria petita, els tallers artesanals i els
dipòsits i magatzems, sobre parcel·la mínima de 800
m2 per establiment.
Art. 124. Desenvolupament del Pla General.
Les zones de desenvolupament industrial que han
d’ordenar‑se amb detall, per un pla parcial amb subjecció a les determinacions generals d’aquest Pla General, hauran de preveure la ubicació d’activitats de
grau 1 (gran i mitjana indústria) i activitats de grau 2
(petita indústria, tallers artesanals, dipòsits i magatzems) en la proporció del 60 per 100 i 40 per 100
respectivament o, si és el cas, la que en estudiar el
planejament parcial, respongui a les necessitats de
la demanda de sòl segons el Programa d’actuació
d’aquest Pla General.
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Art. 125. Edificabilitat.
L’índex d’edificabilitat brut de cada unitat de zona és
el de zero seixanta sis metres quadrats de sostre per
metre quadrat de sòl (0,66 m2 sostre/m2 sòl).
Art. 126. Estàndards urbanístics.
El Pla Parcial d’Ordenació per al desenvolupament de
les previsions d’aquest Pla General a la zona de desenvolupament industrial ha de respectar les determinacions mínimes següents:
a. superfície mínima de vials públics: 24 per 100
b. superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100
c. superfície mínima de verd públic local: 10 per 100
d. superfície mínima per a equipaments públics i
socials: 5 per 100
e. amplada mínima de les vies d’accés: 25 m.
f. amplada mínima de les vies interiors: 15 m.
g. previsió de franges de protecció, amb jardineria
o arbrat, per separar la unitat de zona dels sòls
de zonificació diferent i dels vials exteriors circumdants: faixes d’una amplada mínima de 15 m.
Art. 127. Tipus d’ordenació.
El tipus d’ordenació a la zona de desenvolupament
industrial correspon a l’edificació aïllada, envoltada
d’espais lliures.
Art. 128. Condicions d’edificació i ús.
1. Les condicions d’edificació a la zona de desenvolupament industrial són les següents:
GRAU I

GRAU II

15 m.

15 m.

2.500 m2

800 m2

Condició 3a. Percentatge
d’ocupació màxima de parcel·la
neta

50 %

70 %

Condició 4a. Façana mínima
ademsa

36 m.

18 m.

Condició 5a. Profunditat mínima
de parcel·la

50 m.

30 m.

12 m.
5 m.

10 m.
3 m.

1,10 m2
sostre/
m2 sòl.

1,60 m2
sostre/
m2 sòl.

Condició 1a. Altura màxima
permesa
Condició 2a. Parcel·la mínima
permesa

Condició 6a. Separacions
mínimes de l’edificació o estructrures de la instal·lació als límits
de la parcel·la o agrupació:
a. a la llinda frontal a la via
pública:
b. a la resta de llindes:
Condició 7a. Edificabilitat neta
màxima

2. Les condicions d’ús a la zona de desenvolupament industrial es regeixen pel que disposa el títol
IV sobre usos a la zona industrial de sòl qualificat
com a urbà.
Art. 129. Regles complementàries de l’article
anterior.
1. Al còmput de l’alçada reguladora màxima no
s’inclou la de les xemeneies, antenes ni aparells
i instal·lacions especials, connexes amb la funció
de la indústria que no representin increment de
l’edificabilitat permesa.
2. La distància mínima de l’edificació o de l’estructura de la instal·lació industrial al límit de la
parcel·la que afronta amb la via pública, fixat en
12 m. (en el grau 1) i en 10 m. (en el grau 2) podrà
reduir‑se fins a 7 m. (en el grau 1) i 5 m. (en el grau
2), quan la parcel·la limiti frontalment amb la franja
de protecció.
3. Quan l’eliminació o reducció de les molèsties fins
a nivells tolerables, o l’eliminació dels riscos de nocivitat, insalubritat o inseguretat per a les persones
o per a les coses, pugui aconseguir‑se mitjançant unes distàncies majors, entre edificis o entre
aquests i les zones o parcel·les contigües, que les
establertes a l’article anterior, s’exigiran separacions més grans que assegurin aquells objectius.
4. En àrees de parcel·les de grau 2 podran preveure’s als Plans Parcials o configurar‑se, posteriorment, mitjançant estudis de detall, unitats
d’edificació la longitud de façana de les quals no
excedeixi de 100 m., per a l’ocupació de dos o
més establiments. El sostre edificable i l’ocupació
no han d’excedir en relació amb el sòl d’unitat,
dels assenyalats per a les parcel·les de grau 2, i el
nombre d’establiments no pot superar el nombre
de parcel·les mínimes que comprengui en superfície el sòl de la unitat.
De la unitat podran segregar‑se parcel·les la superfície de les quals sigui superior a la mínima i
sempre que la resta de la finca compleixi també
aquesta condició.
A la unitat de sòl podran diferenciar‑se sub
parcel·les, inscriptibles al Registre de la Propietat,
que comprenguin el sòl i les edificacions corresponents a l’espai d’ús de cada empresa, i que
constitueixin la materialització de la seva part de
propietat del conjunt.
5. Podran preveure’s als plans parcials o configurar‑se posteriorment mitjançant plans especials,
unitats d’edificació per a agrupacions d’empreses
l’extensió i ubicació de les quals es justificarà
d’acord amb la demanda o els objectius de pro-

moció industrial del sector. El sostre edificable i
l’ocupació no podran excedir, en relació amb el sòl
de la unitat, dels assenyalats per a les parcel·les
de grau 2. El sostre corresponent a cada establiment no podrà ser inferior a 300 m2 d’edificació.
Totes les empreses hauran de disposar d’accés
independent d’acord amb les condicions següents:
– Quan es tracti d’empreses agrupades en edificis
de nova planta projectats amb aquesta finalitat,
les naus o parts d’edificis corresponents a cada
empresa hauran de tenir una amplada mínima de
10 m. amb front a l’espai d’accés. L’espai d’accés
ha de ser un vial públic o, si no n’hi ha, vials interiors no computables com a espai de parcel·la,
d’una amplada mínima de 10 m., de disposició
paral·lela i contigua al vial públic, o perpendicular
a aquest. La segregació de parcel·la només s’admetrà quan aquestes afrontin a un vial públic.
– Quan es tracti d’agrupacions d’empreses en
edificis existents, la disposició dels espais corresponents a cadascuna, i la definició dels espais
comuns d’accés, es determinaran mitjançant un
pla especial en consonància amb els criteris que,
amb caràcter general, estableix aquest article. En
aquells casos en què el tipus de determinacions
no requereixi un pla especial, podrà ordenar‑se la
reutilització de l’edifici mitjançant qualsevol altre
instrument tècnic adient amb la finalitat que es persegueix.
De la unitat d’edificació podran fer‑se segregacions
de parcel·les la superfície de les quals no sigui inferior a 450 m2 sempre que es compleixin les condicions següents:
1. Que mitjançant l’instrument tècnic adient (avantprojecte, projecte bàsic...) amb valor normatiu ‑per
estar incorporat a l’ordenació de la unitat o aprovat
com a estudi de detall‑ restin determinades les característiques de l’edificació següents:
Paràmetres volumètrics: alineacions, cota de la
planta baixa, altura, línia de cornisa, forma de la
coberta.
Forma i disposició dels forats d’accés, il·luminació i
ventilació.
Tractament i materials dels paràmetres de façana,
cobertes i tancaments.
2. Que la unitat d’edificació es projecti de manera
que permeti una subdivisió modular d’aquesta, a la
qual haurà d’ajustar‑se la seva execució per parts i,
conseqüentment, la parcel·lació.
3. No s’atorgaran llicències per a la construcció de
parts de la unitat que hagin de deixar dues mit-
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geres vistes per parcel·la, llevat que aquestes es
tractin de la mateixa manera que la façana principal.
Si no compleixen aquestes condicions solament
s’admetran les segregacions de superfícies més
grans de 800 m2 i sempre que la resta de la finca
tingui com a mínim aquesta superfície.
6. Els espais no edificables de cada parcel·la només
podran dedicar‑se a estacionament, vials interiors,
magatzematge a l’aire lliure o espais enjardinats,
verds o d’arbrat en la manera prevista pel Pla Parcial. L’espai destinat a estacionament podrà cobrir‑se amb elements de protecció oberts que no
impliquin una obra d’edificació permanent.
7. L’alçada màxima de les tanques opaques serà
d’1,50 m. i la de les diàfanes o transparents, de
3,20 m.
8. Als sectors de grau 1 s’admeten construccions auxiliars o annexes, de 150 m. quadrats de projecció
en planta baixa de superfície màxima i d’una alçada
màxima de 6,50 m.
Als sectors de grau 2 no es permeten més annexos que les garites o similars, destinats a serveis de porteria, vigilància, control i anàlegs, propis
de l’establiment, amb una superfície que no podrà
depassar de deu metres quadrats i una alçada màxima de tres metres.

Capítol IV
Règim del sòl urbanitzable no
programat
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 130. Definició.
1. El Programa d’actuació del Pla General Metropolità determina, d’acord amb les seves previsions,
el sòl urbanitzable no programat. Les revisions
successives de l’esmentat Programa podran alterar aquesta determinació d’acord amb el que
disposa l’article 48 de la Llei del sòl.
2. El sòl urbanitzable no programat inclou sistemes,
zones de desenvolupament urbà (clau 19 i 20 b),
zones de desenvolupament industrial (clau 22b)
i zones de desenvolupament urbà opcional (clau
21). La delimitació d’aquests tipus de sòl es fa als
plànols b‑1 a escala 1/10.000, als quals s’hauran
d’incorporar les variacions que resultin de les revisions del Programa d’Actuació que es realitzin en
l’esdevenidor.
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3. El sòl urbanitzable no programat podrà ser objecte d’urbanització mitjançant Programa d’Actuació Urbanística i en desenvolupament d’aquest,
de Plans Parcials d’Ordenació, llevat que es
tracti de l’execució de sistemes generals aïllats o
d’algun dels elements, que podran ser desenvolupats directament mitjançant un Pla Especial.
4. En aquest sòl, el Pla General assenyala els usos
no permesos i estableix les directrius mínimes
sobre l’actuació urbanística futura a fi d’orientar‑la
i no comprometre, més enllà del que sigui necessari per tal d’aconseguir els objectius d’aquest
Pla General, les operacions que resultin necessàries o convenients en benefici de l’evolució de la
situació urbanística del territori integrat a l’Entitat
Municipal Metropolitana i de l’extensió del seu
àmbit territorial segons el que disposa l’article 2.2
del Decret llei 5/1974.
Art. 131. Limitacions.
1. Mentre no s’aprovin programes d’actuació urbanística, els terrenys qualificats com a sòl urbanitzable no programat estaran subjectes a les limitacions següents:
a. No s’hi podran desenvolupar altres usos que
els existents i autoritzats a l’entrada en vigor
d’aquest Pla General.
b. Tampoc no s’hi podran realitzar edificacions,
llevat de les vinculades a l’explotació agrícola o
forestal del sòl, amb un índex d’edificabilitat neta
sobre parcel·la de 1m3/30m2 sòl.
2. S’hi podran fer edificacions o instal·lacions d’interès
públic que requereixin, necessàriament, ser ubicades en aquest sòl respectant‑se, en tot cas, els límits d’edificabilitat establerts en aquestes Normes, i
hom elaborarà, prèviament, un pla especial abreujat
o sumari que es tramitarà amb subjecció al que disposa l’article 43.3 de la Llei del sòl i l’article 44 del
Reglament de gestió urbanística.
3. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat
edificacions destinades a habitatge familiar mentre
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, ‑ja
que existeix en tots aquests llocs, qualificats de
sòl urbanitzable no programat, la possibilitat de
formació de nucli de població, que s’ha d’evitar‑,
mentre no es realitzin unitats urbanístiques integrades per mitjà d’aquell programa i dels Plans
Parcials.
Art. 132. Determinacions per a l’actuació
mitjançant programes d’actuació
urbanística.
1. Pel que fa al sòl urbanitzable no programat aquest

Pla General estableix les limitacions que han
de respectar‑se i les determinacions a què han
d’ajustar‑se les actuacions mitjançant programa
d’actuació urbanística per a la realització d’unitats
urbanístiques integrades.
2. Els programes d’actuació urbanística hauran de
redactar‑se d’acord amb les bases del concurs.
En absència d’aquestes, o a manca d’una o diverses determinacions específiques a les esmentades bases, segons l’edificabilitat i densitat màxima d’habitatges, vials, espais lliures, dotacions
mínimes, cessions obligatòries mínimes i tipus
d’ordenació establertes en aquestes Normes per
a les diferents zones de desenvolupament urbà,
industrial i opcional.
3. Els índexs d’edificabilitat i d’habitatges tenen
sempre la condició de màxims. Les determinacions sobre vials, espais lliures i dotacions i cessions obligatòries, tenen sempre el caràcter de
mínims. Les bases i programes d’actuació poden
fixar índexs d’edificabilitat i habitatge inferiors i
poden incrementar les exigències sobre espais
públics i col·lectius i cessions obligatòries.
4. Aquest Pla General estableix com a unitat territorial mínima d’actuació un territori de, com a mínim,
cinc hectàrees, llevat que a les Bases del Concurs
s’estableixi, justificadament, una superfície inferior.
Art. 133. Usos.
1. Al sòl urbanitzable no programat que sigui objecte
d’un programa d’actuació urbanística, la reglamentació detallada dels usos es farà a les ordenances del pla parcial, amb subjecció a les previsions generals contingudes en aquestes Normes i
al Programa d’Actuació Urbanística.
2. Quan el Programa d’actuació urbanística afecti
zones qualificades de desenvolupament urbà
intensitat 1 (clau 19), desenvolupament urbà intensitat 2 (clau 20b) i desenvolupament industrial (clau 22b), els usos prohibits seran els no
tinguts en compte expressament a la regulació
urbanística que per a aquestes zones contenen
aquestes Normes.
3. Les bases del concurs convocat per a la formulació i execució d’un programa d’actuació urbanística assenyalaran els usos permesos i, si és
el cas, la seva distribució i proporció dins l’àrea
d’actuació.

Secció 2a
Zona de desenvolupament urbà opcional
intensitat 3 (clau 21)
Art. 134. Definició.
Aquesta zona comprèn el sòl opcionalment urbanitzable al qual el Pla General assigna en el cas del seu
desenvolupament, per mitjà de programes d’actuació
urbanística, una intensitat d’ús menor, amb predomini
dels edificis d’ordre obert i espais enjardinats, de manera concordant amb els valors paisatgístics i ambientals del territori.
Art. 135. Edificabilitat.
1. L’edificabilitat bruta màxima a les actuacions per
mitjà de programes d’actuació urbanística serà la
corresponent a l’índex 0’25 m2 sostre/m2 sòl.
2. El mòdul de densitat d’habitatges no podrà ser
superior a 25 habitatges per hectàrea de sòl brut.
3. Podran realitzar‑se edificacions o instal·lacions
d’interès públic que requereixin la ubicació, necessàriament, en aquest sòl respectant‑se, en tot
cas, els límits d’edificabilitat establerts en aquestes
Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial
abreujat o sumari, que es tramitarà d’acord amb el
que disposa l’article 43.3 de la Llei del sòl i l’article
44 del Reglament de gestió urbanística.
4. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat
edificacions destinades a habitatge familiar mentre
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, ja
que existeix en tots els llocs qualificats de sòl urbanitzable no programat la possibilitat de formació
de nucli de població, que s’ha d’evitar, mentre no
es realitzin, per mitjà d’aquell programa i els plans
parcials, unitats urbanístiques integrades.
Art. 136. Exigències mínimes.
Les actuacions en sòl urbanitzable no programat mitjançant programes d’actuació urbanística hauran de
respectar les exigències mínimes següents:
a. Superfície mínima per a vials i estacionaments públics: 12,60 per 100.
b. Superfície mínima d’espais verds: 30 per 100.
c. Superfície mínima per a dotacions o equipaments
cívics: 15,40 per 100.
Art. 137. Usos prohibits.
No s’admetran usos industrials en aquest sòl, a excepció dels admesos a la zona de desenvolupament
urbà, intensitat 2, regulats a l’article 122 d’aquestes
Normes.
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Art. 138. Tipus d’ordenació.
1. L’ordenació respondrà a un dels tipus següents:
I. Ordenació per volumetria específica.
II. Ordenació en edificació aïllada.
2. L’elecció del tipus d’ordenació podrà fer‑se en
algun dels documents següents:
a. A les bases del concurs per a la formulació i
l’execució del Programa d’Actuació Urbanística.
b. A l’oferta del concursant que resulti adjudicatari
o, si escau, a l’avanç de planejament que aquest
presenti.
c. Al Pla Parcial aprovat per al desenvolupament
del programa d’actuació urbanística, en el cas
que no s’hagués fixat anteriorment.
Art. 139. Elecció d’un altre tipus d’ordenació.
Quan l’evolució de la situació urbanística o l’aparició de concepcions o necessitats noves justifiquin
l’adopció d’uns altres criteris d’ordenació diferents
dels previstos a l’article anterior, podrà elegir‑se un
altre tipus d’ordenació, encara que no sigui un dels
previstos en aquestes Normes. Aquesta elecció
s’haurà de justificar a la documentació del Programa
d’Actuació o del Pla Parcial i no podrà incrementar
l’edificabilitat neta ni el nombre d’habitatges.
Art. 140. Determinacions mínimes.
Les bases del concurs per a la formulació i l’execució
de programes d’actuació urbanística en sòl de desenvolupament urbà opcional, hauran de respectar les
determinacions establertes als articles anteriors. Podran excloure uns altres usos, reduir la densitat d’habitatges, augmentar les reserves per a vials, espais
verds i dotacions o equipaments comunitaris o corregir la distribució entre les reserves per a vials i estacionaments, espais verds i dotacions o equipaments,
mantenint, però, com a mínim, la proporció total del
58 per 100 per a aquestes destinacions.
Art. 141. Cessions obligatòries.
1. Les bases del concurs per a la formulació i execució
de programes d’actuació urbanística concretaran
les cessions gratuïtes que caldrà fer a l’Administració, les quals no seran inferiors a les següents:
a. El sòl destinat a vials i estacionaments públics.
b. 1.500 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte
d’ordenació per a espai verd públic.
c. 540 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte d’ordenació per a dotacions de titularitat demanial pública.
2. A les cessions mínimes establertes anteriorment
no s’inclou la del deu per cent de l’aprofitament
mitjà, que es regirà pel que disposa l’article 146.4
de la Llei del sòl.
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Secció 3a
Limitacions
Art. 142. Limitacions.
1. Mentre no s’aprovin programes d’actuació urbanística, els terrenys qualificats com a sòl urbanitzable no programat estaran subjectes a les limitacions següents:
a. No s’hi podran desenvolupar més usos que els
existents i autoritzats a l’entrada en vigor d’aquest
Pla General.
b. Tampoc no s’hi podran fer edificacions tret de
les vinculades a l’explotació agrícola o forestal
del sòl, amb un índex d’edificabilitat net sobre
parcel·la de 1m3/30m2sòl.
2. S’hi podran fer edificacions o instal·lacions d’interès públic que requereixin, necessàriament, ser
ubicades en aquest sòl respectant‑se, en tot cas,
els límits d’edificabilitat establerts en aquestes
Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial
abreujat o sumari que es tramitarà amb subjecció
amb el que es disposa a l’article 43.3 de la Llei del
sòl i l’article 44 del Reglament de gestió urbanística.
3. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat
edificacions destinades a habitatge familiar mentre
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, ja
que existeix, en tots aquests llocs qualificats de
sòl urbanitzable no programat la possibilitat de
formació de nucli de població, que s’ha d’evitar,
mentre no es realitzin per mitjà d’aquell programa
i els plans parcials, unitats urbanístiques integrades.

Capítol V
Règim del sòl no urbanitzable
Secció 1a
Disposicions comunes
Art. 143. Qualificació i normes.
1. Aquest Pla General qualifica de sòl no urbanitzable els terrenys que pels seus valors d’ordre
agrícola, paisatgístic o d’una altra naturalesa, o
per exigències de limitar la dinàmica urbana, han
de ser objecte de conservació i de protecció amb
la finalitat d’impedir‑ne la incorporació a les àrees
edificades i d’evitar‑ne la degradació.
2. El sòl no urbanitzable es regeix pel que disposa
aquest capítol. Els plans especials que s’elaborin
per al desenvolupament de les previsions contin-

gudes en aquest Pla respecte al sòl no urbanitzable han de respectar les determinacions que
s’hi contenen. No podran ampliar‑se les possibilitats d’edificació o admetre’s usos en oposició al
que preveuen aquestes Normes.
Art. 144. Sòl no urbanitzable.
1. El Pla General qualifica de sòl no urbanitzable el
que queda delimitat com a tal als plànols b‑1, a
escala 1:10.000.
2. Al sòl no urbanitzable no es permetran més aprofitaments que els agrícoles, forestals, paisatgístics i
els extractius actuals que són perimetrats al plànol
b‑2, a escala 1:5.000. En tot cas haurà d’assegurar‑se la conservació dels seus elements naturals,
sòl, flora, fauna o paisatge.
3. Dins del sòl no urbanitzable el Pla defineix les infrastructures que corresponen a aquest sòl.
Art. 145. Modalitats.
1. És sòl no urbanitzable el qualificat en aquest Pla
General com a verd privat d’interès tradicional
(8b), rústic protegit de valor agrícola (24), espais
lliures permanents (26) i àrees forestals (30).
2. Els parcs forestals (27, 28, 29) encara que ordenats amb el propòsit d’assegurar‑ne la conservació, protecció i millora com a reserves naturals,
es regulen en aquest Pla general com a sistemes
generals metropolitans.
3. Aquest Pla General ordena com a cementiris (25)
el conjunt de petits cementiris dispersos en àrees
forestals amb predomini d’espais lliures, destinats
a vegetació o masses arbòries. La seva regulació
és continguda al títol III d’aquestes Normes, en
atenció a la seva destinació a serveis d’interès públic.
Art. 146. Obres.
1. Als terrenys compresos en qualsevol de les modalitats de sòl no urbanitzable no podran autoritzar‑se més edificacions o instal·lacions que les
permeses per aquestes Normes.
2. Només per mitjà d’un projecte tramitat d’acord
amb l’article 43.3 de la Llei del sòl es permetran
establiments hotelers o similars i, tant en aquests
com als edificis destinats a habitatges familiars
es respectarà, sempre, l’índex d’edificabilitat establert per aquestes Normes, fins i tot en aquells
supòsits en què s’apliqui l’article 86.1 de la Llei del
sòl.

Secció 2a
Verd privat d’interès tradicional (8b)
Art. 147. Definició.
1. És qualificat de verd privat d’interès tradicional el
sòl no urbanitzable ocupat per edificacions antigues i els seus encontorns destinats a jardins,
parcs, arbrat, àrees de vegetació i similars, que
han de conservar‑se pel valor de les edificacions o
els seus espais naturals annexos.
2. Quan s’incloguin al catàleg que estableix l’article
25 de la Llei del sòl, seran aplicables, a més a més
del règim propi d’aquell catàleg, les disposicions
contingudes en aquesta secció i aquelles que amb
caràcter general regeixen al sòl no urbanitzable.
3. El règim urbanístic als terrenys que tot i que estan
situats en sòl urbà són qualificats excepcionalment de verd privat d’interès tradicional, es regirà
pel que es disposa en aquesta secció.
Art. 148. Protecció de l’edificació.
1. S’autoritzen les obres de consolidació, conservació i millora de les edificacions existents al sòl
privat d’interès tradicional.
2. Al sòl privat d’interès tradicional, podran autoritzar‑se, mitjançant la redacció d’un pla especial,
petites obres de nova planta o d’ampliació de les
edificacions actuals per al seu condicionament en
relació amb els usos admesos a la zona, sempre
que se’n garanteixi la protecció i d’acord amb les
condicions següents:
a. El Pla Especial ha de fixar l’ordenació de la zona
atenent‑ne la conservació i protecció de les característiques primitives i la integració de les intervencions noves amb les edificacions antigues, els
jardins i la vegetació existent.
b. El Pla Especial ha de fixar la indivisibilitat de la
finca, com també les altres condicions que garanteixin el manteniment i la protecció de les edificacions i entorns naturals que motiven la qualificació.
c. Els usos admesos a la zona han de ser: els
usos actuals compatibles amb la protecció de les
característiques de la zona i els culturals o recreatius que estableixi el pla especial.
d. Les obres d’ampliació de les construccions
existents en aquesta zona, no poden superar el
10 per 100 de l’edificabilitat actual. Per a les construccions noves s’estableix un índex d’edificabilitat net sobre parcel·la rústica de 0’01 m2/m2.
Art. 149. Protecció de l’arbrat i del paisatge.
1. Cal conservar l’ordenació actual de l’arbrat, jar55

dins, àrees de vegetació i d’altres de similars existents. S’admetran les operacions de creació, millora i conservació d’aquest sòl i dels mantells de
vegetació i arbrat.
2. A més del que es disposa amb caràcter general
per a la regulació de les llicències tota sol·licitud
d’obres, tala d’arbres, establiment o modificació
de jardineria i similars haurà d’acompanyar‑se
d’una memòria on s’han de detallar les mesures
a realitzar, encaminades a la creació, millora o
conservació d’aquest sòl i del seu mantell de vegetació o arbrat, dins la parcel·la on es pretengui
portar a terme l’operació.
Art. 150. Limitacions de la propietat.
1. L’ordenació continguda en aquesta secció respecta la plenitud de la propietat privada, en consonància amb la destinació actual del sòl qualificat
de verd privat d’interès tradicional.
2. Si raons d’interès públic o comunitari en determinen la inclusió al catàleg i, en virtut d’aquesta
inclusió, l’establiment de limitacions singulars que
restringeixin el contingut definit en aquesta secció,
el propietari tindrà dret a una indemnització justa,
en la mesura precisa per aquesta limitació singular.

Secció 3a
Rústic protegit de valor agrícola (24)
Art. 151. Definició.
És qualificat de “rústic protegit de valor agrícola” el sòl
no urbanitzable que per la seva destinació agrícola o
per la seva situació, hagi de preservar‑se del procés
d’incorporació a àrees urbanes.
Art. 152. Condicions d’edificació.
1. Les edificacions noves que siguin autoritzades en
aquest sòl hauran d’ajustar‑se a les condicions
d’edificació que es defineixen en aquest article
segons els usos a què siguin destinades d’entre
els admesos al sòl rústic protegit de valor agrícola.
2. Les edificacions noves destinades a habitatge
unifamiliar, hauran de respectar les condicions següents:
Condició 1a. Tipus d’ordenació: Ha de ser el que
és propi del sòl destinat tradicionalment a l’aprofitament agrícola.
Condició 2a. Índex d’edificabilitat neta sobre
parcel·la rústica: 0,01 m2 sostre/m2 sòl, sense
que el volum depassi un metre cúbic per trenta
metres quadrats.
Condició 3a. Parcel·la mínima: La parcel·la mí-
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nima admesa a efectes d’edificació per a aquest
sòl és la de 20.000 m2 en terreny de regadiu i de
50.000 de secà.
Condició 4a. Ocupació màxima: Les construccions podran ocupar, com a màxim, l’1,50 per
100 de la superfície de la parcel·la, en projecció
normal sobre el sòl i inclosos els soterranis.
Condició 5a. Alçada: L’alçada reguladora màxima de les edificacions ha de ser d’11,60 m.
Condició 6a. Separació: Les construccions en
aquest sòl hauran de separar‑se, com a mínim, 15
m. de les llindes de cada parcel·la.
Art. 153. Façana mínima.
El mínim de façana a l’autopista de Castelldefels (C31) antiga (C‑246) de les parcel·les que afronten amb
aquesta via pública ha de ser de dos‑cents metres.
Art. 154. Adaptació de les obres a l’ambient.
1. Les construccions autoritzables al sòl rústec protegit de valor agrícola hauran d’adaptar‑se pel que
fa a situació, alçada, composició volumètrica i estètica a l’ambient en què estiguin emplaçades, de
manera que no alterin l’harmonia del paisatge o en
desfigurin la perspectiva que li és pròpia.
2. Cal assegurar la no visibilitat d’aquelles parts de
l’edificació o instal·lació que afecten cuines, lavabos, rentadors, magatzems i similars col·locant,
amb aquesta finalitat elements naturals o artificials
en consonància amb el caràcter i l’ambient propis
de l’indret.
Art. 155. Condicions d’ús.
1. Sempre que es respectin les condicions d’edificabilitat establertes en aquesta secció, s’admeten
al sòl rústic protegit de valor agrícola els usos següents:
a. El d’habitatge unifamiliar destinat al treballador
agrícola.
b. Els usos agrícoles, d’horta, floral, ornamental,
fruiter i pecuari, com també les activitats que hi
estiguin directament vinculades.
2. Es prohibeixen els usos no admesos expressament en aquest precepte i el següent.
Art. 156. Altres activitats permeses.
En sòl rústic protegit de valor agrícola, solament s’admetran les activitats extractives actuals que comptin
amb autorització segons la legislació específica aplicable a la matèria.
Art. 157. Usos danyosos o perjudicials.
Els usos que tot i complir l’establert als articles ante-

riors, puguin causar danys o perjudicis a la destinació
agrícola de les finques confrontants o de la zona o del
sector, no podran autoritzar‑se.
Art. 158. Sector del delta del Llobregat.
Pel que fa al sector del delta del Llobregat comprès
entre el riu Llobregat, les autopistes de Castelldefels
i de València per la costa i el nucli de Castelldefels,
representat al corresponent plànol d’ordenació,
podrà elaborar‑se i aprovar‑se un pla especial que
en desenvolupament d’aquest Pla General ordeni
l’esmentat sector, amb la designació de protegir‑ne
les característiques i preservar‑lo de la incorporació a
àrees urbanes, i que prevegi i resolgui els problemes
d’estacionament i els d’accés a vies públiques perquè
aquest accés no s’hagi de fer directament des de les
calçades centrals de les vies de la xarxa bàsica.
Art. 159. Pla Especial d’una part del sector del
delta del Llobregat.
1. Per mitjà d’un Pla Especial es delimitaran,
dins del sector del delta del Llobregat, sengles
franges a ambdues bandes de l’autovia de Castelldefels de dos‑cents metres de profunditat,
que estiguin d’acord amb l’ecologia i no contradiguin els objectius del Pla General, i s’ordenaran
amb una edificabilitat màxima de 0,2 m2 sostre/
m2 sòl, per a algun dels usos definits a l’article
següent.
2. L’excés d’edificabilitat damunt de la normal del
sòl rústic protegit de valor agrícola, fixada en
0,01 m2 sostre/m2 sòl, es compensarà mitjançant la cessió al patrimoni públic municipal del
deu per cent, com a mínim, de la superfície que
hagi estat necessària per a realitzar l’edificació
més gran.
Art. 160. Usos permesos.
Dins del sòl a què fa referència l’article anterior,
i sempre que es compleixi el que es disposa en
aquest article i en el que regula les condicions generals d’edificació del sòl rústic protegit de valor agrí
cola, en allò que no exceptua aquell precepte, s’admeten, a més a més dels usos permesos en aquesta
classe de sòl, els següents:
a. Usos comercials de consum domèstic i els concretats a la venda o exposició de flors, mobiliari,
embarcacions i vehicles terrestres i aeris.
b. Estacions de servei de carretera (subministrament de gasolina i articles relacionats amb els
vehicles) i tallers de reparació d’automòbils o
embarcacions.
c. Hotels, motels, restaurants, cafeteries i bars.

Secció 4a
Lliure permanent (26)
Art. 161. Definició.
1. Sota la qualificació de lliure permanent es comprèn el sòl no urbanitzable no inclòs dins les modalitats de verd privat d’interès tradicional i rústic
protegit de valor agrícola.
2. Per la seva situació o per les seves característiques topogràfiques o físiques, no podrà
destinar‑se aquest sòl a cap tipus d’edificació,
excepció feta d’aquelles construccions i instal·
lacions vinculades amb l’execució o el manteniment d’obres i de serveis públics, després de
la indemnització corresponent, i aquelles construccions o instal·lacions pròpies de l’explotació
agrícola de la finca que es podran admetre quan
la naturalesa i la condició del terreny ho permetin.
Art. 162. Usos permesos.
No s’admetran més usos en aquest sòl que l’agrícola
i forestal i el de construccions o instal·lacions destinades, directament, a l’explotació de la finca de què
es tracti. Quan aquest sòl es trobi dins de l’àrea d’influència d’un sistema general, se sotmetrà al que disposa la legislació aplicable a la matèria i al que estableixen aquestes Normes en reglamentar els sistemes
generals.

Secció 5a
Àrea forestal (30)
Art. 163. Definició.
1. Sota la qualificació d’àrea forestal s’inclouen els
terrenys de sòl no urbanitzable amb vegetació arbòria.
2. La parcel·la mínima, indivisible als efectes del que
disposa l’article 95 de la Llei del Sòl, serà de 10
hectàrees a les àrees forestals.
3. La qualificació d’àrea forestal no legitima l’expropiació del sòl corresponent, el qual podrà ser adquirit, això no obstant, per l’Administració mitjançant cessió gratuïta, compra o permuta, d’acord
amb la legislació vigent.
Art. 164. Usos.
1. Els terrenys de les àrees forestals no podran ser
dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o naturalesa forestal
o que lesionin el valor específic de la vegetació
arbòria que es vol protegir.
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2. S’hi prohibeixen les edificacions amb excepció de
les que exigeixi l’explotació forestal, d’acord amb
la seva legislació especial.
Art. 165. Aprofitament dels productes forestals.
1. Els aprofitaments dels productes forestals seran
realitzats dins dels límits que permeten els interessos de la seva conservació i millora, d’acord
amb el que preveu la legislació especial sobre la
matèria.
2. En cap cas es permetrà a les àrees forestals
l’obertura de vies altres que les exclusivament
necessàries per a l’aprofitament dels productes
forestals.
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TÍTOL III
SISTEMES
Capítol I
Disposicions generals
Art. 166. Contingut d’aquest Títol.
1. Els sistemes generals regulats en aquest títol són
el conjunt d’elements, d’àmbit supralocal que, ordenadament relacionats entre si, contribueixen a
aconseguir els objectius del planejament en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments comunitaris, en l’àmbit d’ordenació metropolitana.
2. Es denominen sistemes locals o complementaris
(vials, estacionaments, dotacions) aquells que
completen, a escala local, l’estructura integrada
pels sistemes generals.
Art. 167. Sistemes locals.
1. Aquest Pla respecta, en allò que no modifica expressament el mateix Pla, els sistemes locals o
complementaris previstos en plans anteriors, generals, parcials o especials; de reforma interior,
extensió o eixampla; executats, en procés d’execució o pendents d’execució. Els plans que en
desenvolupament d’aquest Pla General s’aprovin,
definiran, amb subjecció a les previsions generals,
les alteracions que, si fa al cas, sigui precís introduir als sistemes locals.
2. L’ordenació dels sistemes locals que es faci als
plans especials o als plans parcials haurà de ser
coherent amb els sistemes generals i amb les previsions sobre edificabilitat i usos, per tal de mantenir la relació entre sistemes i previsions a què
aquest Pla respon.
Art. 168. Actuació dels sistemes generals.
1. Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes generals: sistemes de comunicació (xarxa viària bàsica, sistema portuari, aeroportuari i ferroviari),
d’equipaments comunitaris, per a instal·lacions
dels serveis tècnics i parcs urbans, s’obtindran
quan no estiguin compresos dins de sectors de
planejament, mitjançant el sistema d’expropiació.
S’exceptuaran els sòls per a equipaments que en
l’actualitat són de domini i gestió privades o assignats com a tals pel Pla Especial, cas en el qual el
sistema d’actuació serà el de compensació.
2. Els sòls ubicats a l’interior de sectors de planejament parcial i destinats a sistemes generals de
domini i d’ús públic estan inclosos, partint de la

institució de l’aprofitament mitjà, en l’obligació de
la cessió gratuïta de sòl a l’Administració, sens perjudici de l’equitativa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris compresos al sector.
Art. 169. Valor urbanístic.
El valor urbanístic que correspondrà als sistemes generals ubicats fora dels sectors de planejament parcial
serà el que els correspongui segons la seva situació
conforme al rendiment que se’ls atribueixi a efectes fiscals en iniciar‑se l’expedient de valoració. Aquest valor
no ultrapassarà, en cap situació urbanística, el que correspongui a un aprofitament màxim de 0,2 m2 sostre/
m2 sòl, sostre que s’atribueix a aquells sistemes quan
estan ubicats dintre dels sectors de planejament parcial.
Art. 170. Titularitat i afectació del sòl.
1. El sòl en què el Pla afecta sistemes generals
queda vinculat a aquesta destinació. La titularitat i
afectació pública per a l’ús general o el servei públic i, per aquesta titularitat i destinació, l’aplicació
del règim jurídic propi del domini públic, s’opera
una vegada adquirit el sòl per l’Administració per
qualsevol dels seus títols amb eficàcia translativa,
inclosa l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en
els casos en què sigui procedent per Llei. Mentre
no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà
de propietat privada però vinculada a la destinació
assenyalada.
2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic, respecte
d’aquells sistemes generals en què aquesta manera
de gestió o d’aprofitament sigui compatible amb la
naturalesa del bé i dels objectius d’aquest Pla.
3. Sens perjudici del que disposa la legislació específica en la matèria, el Pla admet la titularitat privada
i la destinació a sistemes generals, en aquells
casos en què és compatible aquesta titularitat i la
destinació. La mutació de destinació a sistemes
generals requerirà la revisió o la modificació del
Pla, llevat del que disposa l’Article 17.
4. El que es disposa al número anterior és sens perjudici de la potestat administrativa de revocació de
l’autorització d’explotació i de l’expropiació per a
la adquisició del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la transferència coactiva.
Art. 171. Terrenys destinables a equipaments o
espais verds.
1. Amb la identificació (17) es representen al plànol
b‑2 a escala 1:5.000 terrenys edificats o dedicats
a uns usos que segons aquest Pla General s’han
de destinar a equipaments o espais verds.
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2. Les edificacions, instal·lacions o usos existents
en aquests terrenys es respectaran, fins que no
se’n programi l’actuació o es procedeixi a la seva
expropiació, sens perjudici del dret atribuït al propietari per l’Article 69 de la Llei del sòl.
Art. 172. Valoració de terrenys destinats a
equipaments o espais verds.
1. Els terrenys situats al sòl urbà que segons el que
disposa aquest Pla General es destinen a equipaments o espais verds, a la zona de renovació
urbana en transformació d’ús (17), s’avaluaran,
a efectes expropiatoris, tenint en compte l’edificabilitat que correspondria a aquests terrenys si
haguessin estat qualificats com a edificables, segons les condicions de volum i d’ús aplicables a la
zona de la seva situació.
2. El cost d’aquestes expropiacions podrà ser repercutit sobre els propietaris que resultin especialment beneficiats per aquesta actuació urbanística,
mitjançant la imposició de contribucions especials.

Capítol II
Sistemes generals de comunicació i
les seves zones de protecció
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 173. Sistemes de comunicacions.
1. El Pla General estableix les determinacions, en
general, sens perjudici de la seva ulterior previsió
o desenvolupament en detall dels sistemes generals de comunicació i dels entorns d’aquests
sistemes, necessitats, per aquesta immediatesa,
d’una regulació especial.
2. Els sistemes generals de comunicació són els següents:
a. sistema general portuari
b. sistema general aeroportuari
c. sistema general ferroviari
d. sistema general viari
3. La zona marítimo‑terrestre, incloent‑hi la no directament relacionada amb l’objectiu de les comunicacions, s’ordena, però, sota el règim de sistema
general en atenció a la seva naturalesa i funció.
Art. 174. Espais de protecció de sistemes
generals.
1. Aquest Pla General delimita, entre els espais lliures
afectats a la protecció de sistemes generals, el de
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comunicacions, com a sòl que per la seva immediatesa al sistema, i afectat pel conjunt de limitacions que hi tenen llur causa, no pot ser edificat. Si
pel sistema general l’accés a la via pública d’una
finca experimenta minva, se li procurarà un substitutiu i, respecte als edificis ja existents, el seu propietari podrà realitzar obres de conservació i de
millora d’acord amb la seva destinació.
2. Als espais de protecció vinculats al sistema viari
és podran autoritzar, mitjançant la redacció d’un
Pla Especial, gasolineres i estacions de servei.
El Pla Especial haurà de fixar les condicions que
garanteixin la compatibilitat de les instal·lacions
autoritzades amb les servituds i limitacions de la
protecció del sistema viari.

Secció 2a
Sistema general portuari (1)
Art. 175. Definició i règim. 3
1. El sistema general portuari regulat en aquesta
secció és el constituït pel port de Barcelona i el seu
entorn portuari i pels altres ports de l’àmbit metropolità definit a l’Article 1r d’aquestes Normes.
2. El règim dels espais portuaris i de la zona marítimo‑terrestre, amb inclusió de les platges, s’ha
d’ajustar al que disposa la legislació especial en la
matèria.
3. Cal respectar, a més, tot el que, per raons urbanístiques i en exercici de la competència atribuïda
per la Llei del sòl, estableixen aquestes Normes
i els plans que desenvolupin les determinacions
d’aquest Pla General.
Art. 176. Sectors al sistema portuari.
1. Dins del sistema portuari es distingeixen els sectors del port (1a), de l’entorn portuari (1b), i de la
zona marítimo‑terrestre (1c).
2. El primer sector, o del port, inclou el sòl comprès
dins l’àmbit de competència de la Junta del Port
de Barcelona i l’existent entre la línia que delimita la zona marítimo‑terrestre i el límit interior
del sector del port, sens perjudici de desplaçament de l’esmentada línia, en proporció i longitud iguals que les que resultin dels terrenys que
puguin guanyar‑se al mar; el segon sector, o de
l’entorn portuari, és l’àrea territorial immediata al
port, delimitada al plànol b‑2 a escala 1:5000; i
el tercer sector, o de la zona marítimo‑terrestre,
que es podrà dividir en subsectors a l’efecte del
3. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 209

desenvolupament de l’ordenació, és el constituït
pels terrenys atermenats per tal d’establir la línia
exterior de separació d’aquesta zona, fins i tot
pels enclavaments que s’hagin respectat com de
propietat privada.

no s’aprovi, només s’admetrà l’atorgament de
llicències per a l’ampliació o reforma d’indústries
en funcionament en edificis existents sempre que
el volum de les ampliacions no ultrapassi el cinquanta per cent de l’existent.

Art. 177. Usos del port.
Dins l’àrea portuària, o espai delimitat com a port, s’admeten els usos d’indústria i de magatzems, i els altres
directament relacionats amb les funcions del port, pel
que fa al transport, emmagatzematge i distribució.

Art. 181. Condicions d’edificació a la franja
immediata a la zona marítimo‑terrestre.
1. Al sòl urbanitzable i al no urbanitzable immediat a
la zona marítimo‑terrestre, en una franja delimitada
pel corresponent pla parcial, per una línia paral·lela
a la línia exterior o de terra d’aquella zona, i a una
distància de 150 m. com a mínim, no es permetran edificacions o instal·lacions per a habitatges
(unifamiliars, plurifamiliars o apartaments), hotels,
motels, aparthotels i similars, oficines ni indústria.
2. Les edificacions per als usos permesos, al sòl urbanitzable que s’ordeni mitjançant un Pla Parcial,
es regiran per les disposicions incloses a les condicions d’edificació aplicables a la zona.
3. Al sòl urbà, adjacent a la zona marítimo‑terrestre,
destinat a l’edificació, regirà el que disposi la seva
ordenació específica. Les condicions d’edificació
als terrenys destinats a sistemes generals o a
equipaments són les establertes per al sistema o
equipament de què es tracti, malgrat que s’ubiqui
dins la franja que diu el número 1 d’aquest article.

Art. 178. Entorn portuari.
1. L’entorn portuari es destina a la ubicació d’activitats relacionades amb el port.
2. A l’entorn portuari s’admeten els usos industrials
d’oficines i de comerç immediatament relacionats
amb l’activitat portuària; s’exclou qualsevol altre
ús diferent de l’anterior.
3. Per a l’ordenat desenvolupament de l’entorn portuari s’elaborarà, conjuntament amb el port, un Pla
Especial on es previngui, simultàniament, l’ordenació del port i la del seu entorn, i es precisi tant
l’organització del port com la localització de les
activitats industrials complementàries que tinguin
cabuda a l’entorn. Aquest Pla Especial, fixarà el
règim urbanístic de l’entorn portuari i assegurarà a
les indústries que hi són ubicades el correcte accés
des del port i des d’altres vies de comunicació.

Art. 180. Limitacions urbanístiques.
1. A la zona marítimo‑terrestre, incloent‑hi als enclavaments privats a què es refereix l’art. 4t de la Llei
28/1969, a més de les limitacions establertes a la
Llei esmentada, regiran les que per raons urbanístiques s’imposin en virtut d’aquest Pla General.

Art. 182. Necessitat de llicència municipal.
1. L’atorgament de concessió demanial no és suficient perquè es puguin portar a terme les instal·
lacions, obres o usos permesos al port, a l’entorn
portuari i la zona marítimo‑terrestre. Es necessitarà a més de la concessió o de l’autorització
estatal, quan faci al cas, la llicència municipal.
2. Al tràmit d’informe que regula l’article 10 de la Llei
28/1969, de 26 d’abril, respecte a les concessions en zona marítimo‑terrestre, els ajuntaments
interessats o la Corporació Metropolitana podran
oposar‑se a l’atorgament de les concessions que
impliquin un ús o una edificació contrària a tot el
previst en aquest Pla General o als que s’aprovin
en desenvolupament seu.

2. No es podran realitzar en aquesta zona obres o
instal·lacions per a usos d’habitatge, residencial,
d’oficines, sanitari, industrial o cultural. S’admeten
els usos recreatius i esportius i els comercials directament relacionats amb el servei o la utilització
del mar o de les platges.
3. Al sector portuari i per a l’entorn portuari les llicències que s’atorguen s’hauran d’ajustar a les
determinacions del pla especial. Mentre aquest

Art. 183. Defensa del medi ambient.
1. En el procediment d’atorgament de la llicència
municipal s’hauran d’incorporar els informes necessaris per conèixer la influència de l’activitat
sobre el medi ambient.
2. La llicència es condicionarà a l’adopció de les
mesures que assegurin la qualitat ambiental dels
nuclis urbans compresos dins l’àrea d’influència
de l’activitat i la preservació d’aquesta qualitat i

Art. 179. Condicions d’edificació.
El Pla Especial fixarà les condicions d’edificació de
conformitat amb les determinacions següents:
a. edificabilitat zonal o bruta: 0,70 m2 sostre/m2 sòl
b. ocupació màxima sobre parcel·la de les delimitades pel pla especial, 70 per 100.
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de les zones immediates agrícoles, turístiques o
costaneres, respecte als efectes nocius de fums,
olors i qualssevol altres elements 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 al mar.
Art. 184. Plans Especials.
1. En desenvolupament de les previsions contingudes en aquest Pla General, s’hauran de redactar Plans Especials per a cadascun dels subsectors del litoral per tal d’ordenar‑ne els usos i
d’establir, si escau, el règim de les instal·lacions i
edificacions.
2. Els Plans Especials d’ordenació a la zona
marítimo‑terrestre, a més d’ajustar‑se a les previsions establertes a la Llei 28/1969, atendran
els condicionaments urbanístics del sector i els
derivats del règim urbanístic de les zones li
mítrofes.
Art. 185. Ports esportius.
1. El règim dels ports esportius és l’establert a la Llei
55/1969, de 26 d’abril, i a les previsions contingudes als plans especials pel que fa a la ubicació i
a l’ordenació urbanística del port, que s’hauran de
formar en tot cas.
2. L’atorgament de la concessió de ports esportius
no eximeix de l’obligació d’obtenir‑ne la llicència
municipal, en els supòsits previstos a les Normes
presents, com a tècnica de control per vetllar pel
compliment del planejament metropolità. El concessionari ha de sol·licitar llicència municipal, i si
el projecte d’obres que haurà presentat s’ajusta al
planejament, quant a ubicació i ordenació urbana,
s’atorgarà la llicència.

Secció 3a
Sistema general aeroportuari (2)
Art. 186. Definició.
1. El sistema aeroportuari comprèn el conjunt de
l’aeròdrom o l’aeroport de Barcelona i la seva
zona de servei. L’àrea circumdant a l’aeroport,
constituïda pel territori sotmès a les servituds aèries o zona subperifèrica de l’aeroport, està subjecta a allò disposat a la legislació especial en la
matèria i a l’establert en aquesta secció.
2. La delimitació de la zona immediata al conjunt de
l’aeroport i de la seva àrea de servei, sotmesa a les
condicions urbanístiques establertes en aquesta
4
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secció, sens perjudici de l’estatut de limitacions
per raons aeronàutiques, és la reflectida al plànol
b‑2, a escala 1:5000.
Art. 187. Condicions d’edificació. 5
Al sòl exterior a l’aeroport i la seva zona de servei, regiran les condicions d’edificació següents, sens perjudici de respectar, a més, les limitacions aeronàutiques:
Condició 1a: Tipus d’ordenació: en aquesta zona
és el d’edificació aïllada.
Condició 2a: Alçada màxima d’edificació permesa: és la de 10,50 m.
Condició 3a: Parcel·la: la superfície mínima, per a
qualsevol dels usos permesos serà la de 2000 m2
i la longitud mínima de façana la de 30 m. mesurats en l’alineació a la via pública a què doni front.
Condició 4a: Ocupació màxima: la de parcel·la
amb edificacions o instal·lacions serà del 40 per
100 de la superfície total de la parcel·la.
Condició 5a: Separacions mínimes: entre edificis
i límits de parcel·la seran les següents:
a. Del frontal a via pública: 10 m. si l’amplada de
la via pública primària o secundària i la seva àrea
de protecció, és igual o superior a 60 m.; 15 m.
si aquesta amplada és inferior a 60 m. La mínima
separació entre edificació i frontal a via pública,
quan no es tracti de frontal a vies primàries o secundàries, serà de 8 m.
b. A límit lateral: La mínima separació lateral
entre l’edificació i la projecció de les volades, i els
límits de parcel·la, serà de 3 m.
c. Al fons: La mínima distància al fons de parcel·la
serà de 3 m.
Els espais lliures resultants de la separació entre
edificació i via pública es podran destinar a estacionament, àrees de càrrega fora de la calçada i
magatzematge a l’aire lliure, sempre que no destorbin l’accés a la via pública i es respecti l’ordenació quant a aquests accessos.
Art. 188. Condicions d’ús. 6
1. A la zona exterior a l’aeroport i a la seva àrea de
servei, no sols estan permesos els usos actuals
a l’aire lliure com són l’agrícola, el forestal, el de
jardins botànics, el d’hivernacles, el de factories
de piscicultura, i l’ esportiu no construït, sinó
que a més es mantenen les afectacions a serveis tècnics d’interès públic (com les plantes de
depuració i tractaments d’aigües; estacions de
bombament, dipòsits i parcs mòbils, subestacions d’energia elèctrica i similars) i la seva millora
i ampliació.

2. A les edificacions d’aquesta zona s’admeten, a
més dels usos permesos al sòl no urbanitzable:
a. Hotels, motels, restaurants i cafeteries, bars i
similars al servei dels usuaris de l’aeroport.
b. Estacions de servei de carretera (subministrament de gasolina o altres subministraments relacionats amb els vehicles).
3. També s’admeten en aquesta zona estacions
terminals de taxis, camions i autobusos, aparcaments i tots els usos relacionats amb l’aeroport i
amb el seu servei, que permetin o subministrin als
usuaris o al servei públic de l’aeroport una utilitat
que hi estigui directament relacionada.
Art. 189. Seguretat aeroportuària. 7
1. Els usos situats dins del sistema aeroportuari han
de complir els requisits que sobre il·luminació,
fums, ràdio, electrònica i altres són imposats per
raons de la seguretat de la navegació aèria.
2. La llicència municipal no es concedirà sense que
prèviament s’hagi obtingut l’autorització o l’informe,
si escau, dels òrgans competents en matèria de
protecció dels aeroports i de la navegació aèria.
Art. 190. Plans Parcials. 8
Per a la protecció del sòl urbanitzable comprès fora
de l’aeroport, s’hauran d’elaborar Plans Parcials que,
en atenció a les exigències de veïnatge de l’aeroport,
estableixin altres límits d’alçada, a l’edificació o regulin
restrictivament els usos permesos i, en general, regulin el règim urbanístic del sòl, de l’edificació i dels
usos, atès el sistema aeroportuari.

Secció 4a
Sistema general ferroviari (3)
Art. 191. Règim de limitacions.
1. Sens perjudici de la competència estatal en matèria de ferrocarrils, aquest Pla General conté les
determinacions que, des de la perspectiva de l’ordenació urbana, s’han d’establir respecte al sòl
afectat a aquest sistema i a l’entorn o espai sotmès
a un règim de limitacions per raó d’aquest sistema.
2. La construcció i edificació i l’establiment d’instal·lacions i, si escau, els usos, al sòl immediat a les
vies fèrries, estan subjectes a les limitacions que
per raons de seguretat o de conservació de les
vies s’estableixen a la legislació de policia de ferrocarrils.
4 al 8 Veure modificació per als Municipis de El Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà a la pàg. 382.

Art. 192. Limitacions per raons urbanístiques.
A més de les limitacions establertes per la legislació
especial en matèria ferroviària respecte a edificacions,
construccions, instal·lacions i usos, i sens perjudici
d’aquestes, s’estableix per aquest Pla General, per
raons d’ordenació urbana, la inedificabilitat en tota la
franja confrontant per un o altre costat amb el ferrocarril, en una amplada de vint metres comptats des
de l’eix de la via fèrria més pròxima, llevat per a edificis
o instal·lacions al servei directe de la xarxa ferroviària
que requereixin, per exigències del servei ferroviari,
una ubicació més pròxima a la via.
Art. 193. Aplicació de la limitació en àrees
edificades.
1. La inedificabilitat establerta a l’article anterior
s’aplicarà sigui quina sigui la qualificació del sòl
immediat al sistema ferroviari, fins i tot en aquelles
àrees en què s’hagin realitzat edificacions dins de
la franja de protecció definida a l’article precedent.
2. No obstant això, al sòl urbà, qualsevol que sigui la
seva zonificació, i sens perjudici de les operacions
de reforma que es puguin realitzar, no hi regirà la
limitació d’inedificabilitat a la franja de vint metres
en els supòsits següents:
a. Quan entre els solars i la via fèrria s’interposi un
vial. En aquest cas l’edificació continuarà l’alineació existent enfront d’aquest vial encara que se
situï dins la franja de vint metres definida a l’article
anterior.
b. Quan dins la franja de 20 m. esmentada existeixi una zona edificable donant front a un vial situat a major distància. En aquest cas es requerirà
l’elaboració d’un pla especial o estudi de detall referit a illes completes per determinar la profunditat
de la franja edificable i el límit de la zona lliure.
Art. 194. Plans Parcials de sectors immediats a
les vies fèrries.
1. Els Plans Parcials d’ordenació urbana corresponents a sectors de sòl urbanitzable programat
o no programat, immediats o travessats per les
vies fèrries, han de regular l’edificació i l’ús i ordenar el sòl, respectant les limitacions imposades
per la legislació especial ferroviària i per aquestes
Normes.
2. Quan el veïnatge del ferrocarril no impedeixi, limiti o destorbi la destinació, en tota o en part, de
la franja no edificable de vint metres d’amplada
a espais verds o estacionaments, es podrà destinar aquest sòl a aquesta finalitat, computant‑lo a
aquests efectes.
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Art. 195. Tancament de les línies fèrries i dels
passos a nivell.
1. La transformació de sòl urbanitzable en sòl urbà,
això és, les actuacions urbanístiques en sòl urbanitzable, tant al programat com al no programat,
requerirà el tancament de les línies o l’establiment
de mesures de seguretat adequades. El cost del
tancament o de les mesures de seguretat es reputarà com a despesa d’urbanització, a càrrec del
subjecte que hagi d’assumir el de les obres d’urbanització. No obstant això, en el sòl urbà el cost
del tancament i de les mesures de seguretat serà
assumit per l’organisme titular del ferrocarril.
2. La supressió dels passos a nivell, i la seva substitució per uns altres a diferent nivell es regularà
per la legislació específica en la matèria. Quan en
virtut de les disposicions d’aquesta legislació, la
supressió o substitució sigui per compte, en tot o
en part, de l’administració pública titular de la carretera o del carrer i la major intensitat de circulació
obeeixi a la urbanització del sector immediat a la
via fèrria, el cost de la supressió o substitució es
reputarà com a despesa d’urbanització, exigible
a la persona o persones obligades a suportar les
despeses d’urbanització.

Secció 5a
Sistema viari bàsic (5a)
Art. 196. Definició.
1. La xarxa viària bàsica comprèn les instal·lacions
i espais reservats per al sistema general viari, de
caràcter fonamental per a l’àrea metropolitana de
Barcelona amb la intenció de mantenir els adequats nivells de mobilitat i d’accessibilitat entre les
subàrees corresponents.
2. El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui, amb subjecció a la legislació vigent,
segons es tracti de vies estatals, provincials o municipals.
3. La xarxa viària secundària i local té per missió
principal donar accés a les edificacions i enllaçar
amb les vies bàsiques, i està constituïda per les
vies no compreses a la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior
que es conserva, o assenyalades al Pla General
present o, com a desenvolupament d’aquest, en
Plans Parcials, Especials o en Estudis de Detall
que s’aprovin d’ara endavant.
4. Els grafismes que figuren als plànols b‑2 (a escala
1:5000), dins dels límits zonals reservats per a la
xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius del
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funcionament dels enllaços, calçades, passos a
distint nivell i altres elements anàlegs, amb la finalitat de reservar terreny suficient per a l’execució
dels projectes que es redactin i s’aprovin posteriorment i, si escau, els sobrants que no s’utilitzin
a tals efectes es destinaran, en fases intermèdies
d’execució, a espais lliures de protecció o verd.
Art. 197. Tipus de vies.
1. Sens perjudici del que disposa l’article següent,
aquest Pla General estableix els tipus de vies següents:
a. Autopistes urbanes, que es regiran, en tot cas,
per la Llei 51/1974, de 19 de desembre.
b. Distribuïdors bàsics: vies de trànsit intens que
han de permetre una especialització elevada dels
seus fluxos i alts nivells de servei, i comprenen les
autovies, les carreteres estatals, tant nacionals
com comarcals, i les grans artèries de l’àmbit metropolità de Barcelona.
c. Artèries urbanes: vies urbanes d’interès metropolità, fonamentals per a l’estructura urbana,
d’acord amb la seva posició, de les activitats que
localitzen i dels sectors urbans que relacionen.
d. Vies cíviques: vies urbanes d’interès municipal i
d’especial caràcter cívic com a suport d’activitats
i de relacions ciutadanes, de preferent significació
per a vianants i regulació especial de la circulació i
aparcament.
e. Vies de la xarxa local: les altres vies no enumerades.
2. Els tipus de vies a) i b) del paràgraf anterior constitueixen la xarxa viària bàsica primària. Les artèries
urbanes de l’apartat c) del paràgraf esmentat integren la xarxa viària bàsica secundària, i les cíviques, la xarxa viària bàsica cívica.
3. La delimitació de la xarxa viària bàsica es fa als
plànols b‑1, a escala 1:10.000 i als plànols b‑2, a
escala 1:5.000, i hi ha representada la xarxa viària
bàsica, i també algunes de les vies locals que exigeixen reserva de sòls fins ara edificables.
Art. 198. Règim de les vies públiques i del seu
entorn.
1. A la projecció, construcció, conservació, finançament, ús i explotació de les carreteres (autopistes,
autovies i carreteres) cal observar les disposicions
de la Llei 51/1974, de 19 de desembre.
2. D’acord amb el que disposa la Llei 51/1974, no
tindran la consideració de carreteres:
a. les vies que componen la xarxa interior de comunicacions municipals
b. els camins de servei dels quals siguin titulars

l’Estat, les seves entitats autònomes, les entitats
locals i totes les altres persones de dret públic
c. els camins construïts per les persones privades
amb finalitat anàloga a la dels camins de servei.
3. Les travesseres i les xarxes arterials de les poblacions incloses a l’àmbit metropolità, es regiran per
les disposicions del títol IV i per les altres contingudes a la Llei 51/1974, en el que hi resulti aplicable.
4. Les condicions que regulen l’entorn de les vies,
quan aquestes queden sotmeses a la Llei 51/1974,
es regeixen per les disposicions d’aquesta sobre limitacions de la propietat, als seus articles 32 a 40,
ambdós inclosos, i sobre l’entorn de les altres classes
de vies públiques s’aplicaran, si escau, les corresponents disposicions urbanístiques o especials.
5. Per raons urbanístiques, els Plans Parcials situaran
les línies d’edificació, amb independència de les
servituds previstes a la Llei de carreteres, a distàncies iguals o majors que les establertes en aquest
Pla General com a límits que defineixen la xarxa
general bàsica.
Art. 199. Àrees suplementàries de protecció
d’encreuaments.
1. Als encreuaments entre dues vies de la xarxa
bàsica que no siguin estatals o provincials, l’edificació de nova planta no podrà envair l’àrea suplementària de protecció d’encreuaments definida
en cada cantonada per les alineacions oficials de
les vies i per la corda que uneix els punts de tangència d’una circumferència de 8 m. de radi. Això
no obstant, quan una de les vies tingui una amplada inferior a 10 m., el radi de la circumferència
es podrà reduir a 6 m.
2. Als Plans Parcials o Especials o, si és el cas, als
Estudis de Detall caldrà precisar la forma dels
xamfrans i, excepte raons justificades en contra,
als encreuament situats dins de sectors d’illes
regulars o sensiblement rectangulars, les cantonades s’han de resoldre, obligatòriament, amb
xamfrà de 45º, respectant l’àrea suplementària de
protecció.
3. Les àrees de protecció d’encreuaments, tenen la
consideració d’espais no edificables integrants del
sistema viari i compreses dins dels percentatges
de sòl per a vials de la zona.
4. Els xamfrans a què fa referència el número 2
d’aquest article, tenen la consideració d’alineacions de l’edificació. L’edificació de nova planta
s’haurà d’ajustar a les cantonades en forma de
xamfrà respectant les àrees suplementàries en els
casos de demolició i nova construcció de l’edificació existent.

Capítol III
Sistema general d’espais lliures
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 200. Sistema d’espais lliures.
1. Els espais lliures que formen part de l’estructura
general i orgànica del territori ordenat per aquest
Pla General són:
a. els parcs urbans.
b. els parcs forestals.
2. Els parcs urbans regulats en aquest capítol s’ordenen com a sistema general. Es diferencien dels
jardins urbans pel caràcter més local d’aquests. Els
parcs forestals, com a diferents que són de les àrees
forestals, preservades del procés urbà, participen de
la naturalesa i del règim general dels parcs urbans.
Art. 201. Espais lliures vinculats a la protecció de
sistemes.
1. Els sòls immediats als sistemes de comunicacions
i els compresos dins d’àrees de protecció de serveis tècnics (com les línies d’energia elèctrica) o
d’uns altres serveis (com els cementiris), i els sòls
que per la seva proximitat a cursos hidrogràfics
o per les seves característiques topogràfiques,
hagin de preservar‑se de l’edificació i sotmetre’s,
per exigències de l’ordenació, al règim d’espais
lliures, estan dibuixats als plànols b‑2 a escala
1:5.000, amb la identificació (9).
2. La seva destinació és constituir reserves de sòl per a
la protecció, implantació o servituds imposades per
les normes i lleis vigents sobre els sistemes respectius. L’ús d’aquests espais és el propi dels espais
verds no edificables, no obstant això, a l’esmentat
sòl es podran admetre, mitjançant un pla especial i
sense menystenir les limitacions i servituds derivades
del sistema general, aquells usos i activitats d’utilitat
pública o interès social que, pel seu caràcter, puguin
emplaçar‑se prop del sistema respectiu. El pla especial, haurà de fixar les condicions que garanteixin
la compatibilitat i subordinació de les instal·lacions
autoritzades, amb les necessitats i limitacions derivades del sistema general corresponent.

Secció 2a
Parcs urbans (6)
Art. 202. Definició.
1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds
de gran superfície (superior a 12.000 m2).
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2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals
de fet i de dret (6a) i els que, per exigències de la
qualitat de l’ordenació, es preveuen al servei d’un
o diversos municipis (6b) o amb abast metropolità
(6c).
3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans,
de menor superfície i d’interès local. Pertanyen
també al sistema d’espais lliures les places, els
passeigs, les rambles, i els miradors públics que
es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i per la funcionalitat pròpia.
Art. 203. Usos permesos.
A les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la
naturalesa de domini públic, només s’hi admeten els
usos públics i els usos col·lectius que estiguin especialment previstos al pla especial que s’aprovi a aquest
efecte i que respectin, en tot cas, les condicions següents:
1. Les edificacions no han d’ultrapassar l’ocupació
del 5 per 100 de la superfície del parc en servei al
moment en què es projectin.
2. L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 m. S’admetrà un cos singular
fins a 15 m., sempre que es garanteixi la insolació
de les àrees enjardinades i de repòs.
Art. 204. Terrenys de propietat privada.
1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla
es qualifiquen de parcs urbans o constitueixen enclavaments en parcs de domini públic, estan sotmesos a la legislació específica forestal i al que estableix aquest Pla, amb l’objecte d’assegurar‑los
la destinació en l’ordenació.
2. L’Administració municipal, o si fa al cas, la
metropolitana, amb títol legitimador en aquest Pla,
podran expropiar aquests terrenys per tal de sotmetre’ls, pel que fa a la titularitat i destinació, al
règim de domini públic.

Secció 3a
Parcs forestals (27), (28) i (29)
Art. 205. Règim aplicable.
1. Els parcs forestals ordenats en aquest Pla General
com a espais lliures o verds, a més d’estar sotmesos a la legislació específica sobre defensa i
conservació de masses forestals i al que estableix
la legislació urbanística respecte a zones verdes,
queden subjectes a aquestes Normes.
2. Els parcs forestals compresos en aquesta qualificació són els següents:
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a. Parcs forestals que cal conservar en àrees de
bosc existent (27).
b. Parcs forestals que cal repoblar en àrees que
antigament foren boscos o susceptibles de convertir‑s’hi (28).
c. Parcs forestals que hagin de ser protegits com
a reserva natural (29).
Art. 206. Titularitat i afectació a parc forestal.
La destinació de terrenys, en virtut d’aquest Pla, a
parcs forestals no requereix necessàriament la titularitat pública. Les finques de propietat particular
que, segons aquest planejament es qualifiquin com a
parcs forestals, o constitueixin enclavaments en parcs
de titularitat pública, podran ser expropiades actuant
aquest Pla com a títol legitimador de l’expropiació.
Prèviament, caldrà la formulació d’una relació de propietaris i la descripció de béns i drets, que haurà de
ser aprovada per l’organisme expropiant després de
l’obertura d’un període d’informació pública per un
termini de quinze dies, d’acord amb el que disposa
l’article 135 de la Llei del sòl.
Art. 207. Protecció del parc forestal.
1. Els terrenys integrants dels parcs forestals no
podran ser dedicats a usos, aprofitaments o utilitzacions que impliquin transformació de la seva
destinació al Pla.
2. A més a més de la intervenció atribuïda a l’Administració forestal, la Corporació Metropolitana i
els ajuntaments hauran de vetllar per impedir que,
amb el pretext de l’obertura de vies forestals, tala
d’arbres o altres operacions, es realitzin aprofitaments que comportin un atemptat al caràcter dels
parcs forestals.
Art. 208. Plans Especials.
En desenvolupament de les previsions contingudes en
aquest Pla General, s’elaboraran Plans Especials per a
cadascun dels parcs forestals, als quals es regularan,
amb subjecció al Pla General, els diferents aspectes
del règim dels parcs com a espais verds. Aquests
plans especials no seran necessaris quan es tracti
d’edificacions al servei directe de la conservació del
parc forestal o quan aquest sigui de titularitat pública.
Art. 209. Reserva natural.
Als parcs forestals que hagin de ser protegits com a
reserva natural no es permetran més usos i edificacions
que els adscrits a la protecció i conservació del parc i
els relacionats directament amb l’activitat científica justificativa de la qualificació de reserva natural com és
la conservació de la flora, de la fauna i d’altres valors.

Art. 210. Condicions d’utilització.
1. No s’atorgaran llicències d’edificació o d’ús del sòl
en terrenys qualificats com a parcs forestals fins
que s’aprovi el Pla Especial corresponent.
2. La utilització prevista al Pla Especial haurà de
respectar, sempre, les condicions següents:
1a. Es prohibiran les activitats que directament o
indirectament puguin produir la destrucció, el deteriorament o la desfiguració de les espècies forestals existents.
2a. L’aprofitament forestal s’ha de portar a terme
de manera compatible amb la conservació dels
valors naturals que motiven la qualificació urbanística.
3a. Als llocs que es delimitin al Pla Especial, podrà
autoritzar‑se l’edificació per a usos recreatius o
culturals, en finques que comptin, com a mínim,
amb una superfície de 100.000 m2, sense que
l’edificació, incloses les construccions auxiliars
i les instal·lacions, depassi el 0,5 per 100 de la
parcel·la, ni el volum edificable superi el metre
cúbic per cada 30 m2 sòl.
3. El Pla Especial ha de contenir mesures adients per
a fomentar el gaudi públic dels terrenys qualificats
de parc forestal.

Capítol IV
Equipaments comunitaris i serveis
tècnics metropolitans
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 211. Contingut d’aquest capítol.
1. El Pla General destina a equipaments comunitaris
els sòls representats als plànols b‑2 i b‑3 a escala 1:5.000 i 1:10.000, respectivament, i s’indiquen amb les referències 7a, 7b i 7c els previstos
als plans anteriors que es respecten de conformitat amb el que disposa l’article 167 d’aquestes
Normes, i els que es qualifiquin com a tals als
futurs plans parcials i especials en desenvolupament del present Pla General. La referència 7a,
representa els equipaments públics existents i els
privats. La referència 7b, els reservats preferentment per a equipaments de nova creació i d’interès municipal; i la referència 7c, els reservats
per a equipaments comunitaris existents i de nova
creació d’interès metropolità, amb les excepcions
establertes als articles 213 i 214.
2. Per la seva finalitat, es comprenen també a la re-

gulació continguda en aquest capítol els cementiris
comarcals (25) i els espais reservats a instal·lacions
de serveis tècnics metropolitans (4). Així mateix, pel
motiu de la seva destinació final, es regulen com a
equipaments públics els sòls qualificats de renovació urbana en transformació d’ús (17‑7), sens
perjudici de la normativa transitòria assignada a
aquests pels articles 367 i 368 d’aquestes Normes.

Secció 2a
Equipaments comunitaris (7)
Art. 212. Tipus d’equipaments comunitaris.
1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb
les edificacions, instal·lacions i altres accessions o
serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els
tipus següents:
a. Equipaments docents. Centres docents, públics o privats, i annexos esportius.
b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres
sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o privats,
d’interès públic, social o comunitari, i cementiris.
c. Equipaments culturals i religiosos. Temples,
centres religiosos, centres o instal·lacions per a
congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari i annexos esportius i recreatius.
d. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions
i instal·lacions esportives; campaments; centres
d’esbarjo o d’expansió; balnearis i establiments
de banys i d’altres turístics no residencials, d’interès públic, social o comunitari; i serveis annexes.
e. Equipaments de proveïment i subministraments. Escorxadors, mercats i altres centres de
proveïment, sempre de titularitat pública, encara
que de possible gestió privada, i àrees de servei.
f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis de l’Administració pública, serveis de seguretat o militars i
d’altres d’interès públic.
2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els representats als plànols b‑2 i b‑3, a escala 1:5000
i 1:10.000, amb els números d’identificació 7‑a,
7‑b i 7‑c. El número 7‑a representa els equipaments existents o en execució o amb llicència; el
número 7‑b, els sòls reservats per a equipaments
de nova creació i àmbit local; i, el número 7‑c
s’assignarà als sòls per a equipaments de nova
creació d’interès supralocal o metropolità.
Art. 213. Destinació dels equipaments actuals.
1. Els equipaments qualificats com a tals i ja exis-
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tents o que estiguin en execució, anteriors al Pla
Comarcal de 1953 o realitzats de conformitat amb
aquest i amb els Plans Parcials del seu desenvolupament, quedaran afectats al mateix tipus d’equipament existent o previst, segons la classificació
de l’article anterior.
2. La mutació del tipus d’algun dels equipaments
esmentats es farà d’acord amb el que disposa
l’article següent pel que fa a la modificació relativa
als nous equipaments.
Art. 214. Determinació de l’emplaçament de nous
equipaments.
1. En el termini de dos anys, a comptar des de
l’aprovació d’aquest Pla General, la Corporació
Metropolitana elaborarà un o diversos Plans Especials, per a la seva aprovació definitiva per
l’organisme competent, als quals es determinarà
de manera detallada el tipus d’equipament a què
s’afecta cada parcel·la reservada genèricament a
aquesta finalitat.
2. Als esmentats Plans Especials, que podran ser
per sectors de l’Administració o per termes municipals o subàrees del territori metropolità, es
tindran en compte els programes d’actuació en
obres i serveis dels diferents departaments de
l’Administració central o de qualsevol altra Administració pública, territorial o funcional, i així mateix
la col·laboració dels particulars.
3. En el cas que els esmentats Plans Especials no
esgotessin la determinació de tipus d’equipaments en tots els sòls que estiguin qualificats amb
aquesta destinació, podrà fer‑se l’esmentada determinació posteriorment en un altre o uns altres
Plans Especials.
4. La mutació de la destinació del sòl, del tipus inicialment determinat per a aquest a un altre tipus
d’equipament comprès en lletra o epígraf diferent
de l’article 212, requerirà la seva nova afectació al
Pla Especial.
5. La determinació del tipus d’equipament a què
queda afectat un immoble (terreny o edifici) pel Pla
Especial corresponent, en legitima l’expropiació
per l’Administració pública actuant, de conformitat amb l’article 65‑3 de la Llei del sòl.
6. Quan un equipament no sigui necessari i el sòl no
s’afecti a un altre tipus d’equipament comunitari,
l’esmentat sòl haurà de ser destinat a parc o jardí
públic.
Art. 215. Desenvolupament de les previsions
sobre equipaments comunitaris.
La concreció del tipus d’equipament o la mutació del
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que ja hagi estat concretat s’efectuarà d’acord amb
el que segueix:
1r. El procediment s’incoarà a instància de part o a
proposta de qualsevol departament ministerial,
d’algun dels ajuntaments integrats a l’Entitat Metropolitana o per decisió d’aquesta.
2n. S’elaborarà un Pla Especial integrat, com a mínim,
pels documents següents:
a. Memòria que justifiqui la necessitat o conveniència de la concreció o mutació, la seva coherència amb el Pla General i la incidència en la
dotació d’equipaments.
b. Plànols d’informació i de situació o emplaçament.
c. Si escau, estudi econòmic sobre les variacions
que en aquest aspecte s’introdueixin.
3r. El Pla Especial se sotmetrà a informació pública
pel termini d’un mes, i s’atorgarà audiència a la
corporació local afectada. Se citarà els propietaris
afectats individualment per a la informació pública.
Decidides les reclamacions, si n’hi hagués, l’òrgan
competent atorgarà l’aprovació definitiva.
Art. 216. Preferència de titularitat pública
d’equipament.
1. Durant el termini de dos anys, establert a l’article
214, tots els sòls qualificats per a equipaments
s’entendran reservats, amb la finalitat de facilitar
la millor elaboració dels plans especials per a la
seva possible i preferent adquisició per l’administració actuant per qualsevol títol jurídic, inclòs el
de cessió obligatòria segons la Llei, en els casos
que sigui procedent.
2. Durant el mateix termini, es consideraran aquests
terrenys com a no edificables pels propietaris,
llevat que, a proposta prèvia de l’ajuntament respectiu, la Corporació Metropolitana els atorgui
autorització per a algun tipus d’equipaments
susceptibles de titularitat privada, si s’afavoreix o
avança l’objectiu social proposat i no es perjudiquen els programes d’actuació de les entitats interessades. Aquesta autorització serà concedida,
en tot cas, si es tracta d’ampliació o d’instal·lació
complementària d’un equipament ja existent i els
terrenys tenen la qualificació de destinació a equipaments. Aquesta regla serà també d’aplicació
durant el temps considerat al paràgraf següent,
sempre que els esmentats terrenys no hagin estat
destinats concretament a un equipament de titularitat pública.
3. Aprovat el Pla Especial que determini l’afectació
a un tipus d’equipament o, si no n’hi ha, als tres
anys de l’aprovació d’aquest Pla General Metro-

polità, el propietari podrà requerir l’Administració
perquè li adquireixi l’immoble per expropiació i, un
cop transcorregut un any sense que s’hagi consumat el fet, quedarà lliure per a la construcció
o instal·lació de qualsevol equipament que per
la seva naturalesa, sigui susceptible de titularitat
privada; però no tindrà aquest dret si el pla especial hagués concretat la destinació del terreny
a un equipament de titularitat pública. En aquest
supòsit i en tots els que el temps d’edificabilitat
privada ho justifiqui des del principi, els seus propietaris podran acollir‑se al que disposa l’article 69
de la Llei del Sòl.
Art. 217. Condicions d’edificació.
1. L’edificació a les àrees d’equipament s’han
d’ajustar a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i a la integració
al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal
determinar les diferents condicions urbanístiques
en un Pla Especial.
2. Quan falti el pla especial, s’han d’observar les
condicions següents:
a. Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de
regir el tipus d’ordenació de la zona on se situa
l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i
s’han de respectar les condicions d’edificació vigents.
b. En sòl urbanitzable i només per als equipaments de titularitat pública han de regir les condicions següents:
Tipus d’ordenació. Edificació aïllada.
Altura màxima. 12 m. que podrà depassar‑se
quan es justifiqui per les característiques i finalitats
de l’equipament, fins un màxim de 18 m.
Ocupació màxima en planta baixa. 60 per 100.
Intensitat d’edificació neta. 1 m2 sostre/m2 sòl.
Forma i distribució de l’edificació. La forma i
distribució dels cossos de l’edificació hauran de
permetre la sistematització d’espais de l’interior
dels solars per a jardins i patis.
3. Els locals destinats a espectacles públics, sales
de festes i similars no podran ésser confrontants
amb edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no
n’hi ha una separació mínima de 14 m.

Secció 3a
Cementiris comarcals (25)
Art. 218. Definició.
Com a diferents dels cementiris ordinaris, s’ordenen

en aquest Pla, en general, els grans cementiris comarcals, integrats per un conjunt de cementiris en
àrees amb predomini de la vegetació arbòria, sobre
les construccions i les instal·lacions.
Art. 219. Pla Especial.
El desenvolupament de les previsions d’aquest Pla
General sobre grans cementiris comarcals es realitzarà mitjançant plans especials, que tindran en
compte l’ordenació de les àrees específiques del cementiri i la dels seus encontorns a fi d’assegurar‑ne la
protecció i la relació amb les zones contigües.

Secció 4a
Serveis tècnics metropolitans (4)
Art. 220. Finalitat de l’ordenació.
1. El Pla General conté l’ordenació de les infrastructures dels serveis tècnics (d’electricitat, de proveïment d’aigües, de gas i d’altres), i amb aquesta
finalitat i la dels serveis complementaris (com són
les estacions depuradores d’aigües, terminals de
clavegueram i d’altres), estableix les reserves de
sòl necessàries i les de protecció. En aquestes reserves de sòl s’han d’incloure també les referents
a abocadors i instal·lacions de tractament i d’eliminació d’escombraries.
2. Els espais lliures d’edificació que constitueixin
l’entorn d’aquests serveis, s’han de considerar
com a espais lliures verds.
Art. 221. Reserves de sòl.
1. Els espais reservats per a la infrastructura dels
serveis d’electricitat, de proveïment d’aigua.
d’estacions depuradores d’aigües, i terminals de
clavegueram, de serveis de telecomunicació, de
parcs de material de neteja i maquinària adscrita
als serveis públics; i les terminals de transport de
superfície i aparcament d’àmbit general, són els
representats als plànols b‑2 i b‑4 a escala 1:5.000
i 1:25.000 respectivament.
2. El desenvolupament dels serveis d’infrastructura
a què es refereix aquest article i la destinació de
les reserves de sòl necessàries per als serveis
tècnics metropolitans es concretaran per la Corporació Metropolitana de Barcelona, d’acord amb
els organismes pertinents, mitjançant la redacció
de plans especials que fixin la situació, traçat i característiques dels seus elements.
3. Els Plans Especials que desenvolupin els serveis
tècnics hauran de justificar la determinació del
tipus del servei al qual es destinen els sòls qua-
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lificats, analitzant la capacitat i suficiència de les
reserves efectuades per aquest Pla General i, si
és del cas, la necessitat d’ampliar‑les. Aquestes
operacions d’increment de les reserves de sòl per
a serveis tècnics, es troben compreses als serveis
d’interès públic definits a l’article 17 d’aquestes
Normes i podran realitzar‑se mitjançant l’aprovació del pla especial, sense que es requereixi
modificar el Pla General prèviament o simultània.
4. Els Plans Especials es podran referir a la determinació del tipus de servei tècnic al qual és destinada cada unitat de sòl, com també referir‑se
de manera temàtica a un servei determinat o, si
escau, a un àmbit territorial concret.
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TÍTOL IV
REGLAMENTACIÓ DETALLADA
DEL SÒL URBÀ
Capítol I
Disposicions generals
Art. 222. Aplicació de les Normes d’aquest Títol.
1. Aquest títol conté la reglamentació detallada de
l’ús i edificació en sòl urbà, segons el que disposa
l’article 12.2.1f), de la Llei del sòl.
2. Les Normes d’aquest títol s’aplicaran al sòl urbanitzable, que s’incorpori al procés urbà, en allò
que no sigui objecte d’una reglamentació diferent.
3. Per edificar als solars de sòl urbà no cal completar
la reglamentació continguda en aquestes Normes
mitjançant plans especials o estudis de detall,
llevat d’aquells casos en què aquestes Normes
disposin el contrari o resulti indispensable el desenvolupament del Pla General, per precisar les
condicions de l’edificabilitat.
4. Quedaran qualificats en situació urbanística de
fora d’ordenació els edificis i les instal·lacions
construïdes abans de l’aprovació d’aquest Pla
i que en virtut de les seves determinacions han
de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i
gratuïta dels terrenys o bé enderroc o expropiació
dels edificis.
5. Als edificis i a les instal·lacions en situació de fora
d’ordenació, tal com es defineixen a l’apartat anterior, els serà d’aplicació el que disposa l’article
60.2 i 3 de la Llei del sòl i 45.1 de la Llei 3/1984
de Mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya i, en conseqüència, no podran
ser objecte d’obres de consolidació, augment de
volum, modernització o increment del seu valor
d’expropiació, però sí les petites reparacions que
exigeixin la higiene, l’ornamentació i la conservació de l’immoble. Això no obstant, en casos
excepcionals podran autoritzar‑se obres parcials i
circumstancials de consolidació quan no estigués
prevista l’expropiació o demolició de la finca en el
termini de quinze anys.
6. Els edificis i instal·lacions construïdes abans de
l’aprovació d’aquest Pla que resultin disconformes
amb les condicions d’edificació que determina,
i no estiguin incloses als supòsits de l’apartat 4,
podran ser objecte d’obres de: consolidació, reparació, modernització, millora de les seves condicions estètiques i higièniques, modificació d’ús,
rehabilitació i, si fa al cas, augment de volum.
7. L’autorització o denegació dels augments de

volum sobre els edificis disconformes, tal com es
defineixen a l’apartat anterior, es regirà pels criteris
següents:
1r. No s’admetrà augment de volum sobre edificis
disconformes en els casos següents:
a. Edificis la disconformitat dels quals radiqui en el
tipus d’ordenació, essent aquest diferent de l’assenyalat per a la zona.
b. Edificis la superfície o el sostre edificat dels quals
sigui igual o superior al permès per a la parcel·la.
c. Edificis que igualin o superin el coeficient d’ocupació màxim de parcel·la assenyalat per a la zona.
2n. En els casos no inclosos a l’apartat anterior,
s’admetrà l’augment de volum sobre edificis disconformes essent‑los d’aplicació les condicions
següents segons el tipus d’ordenació aplicable a
la zona.
3r. A les zones on el tipus d’ordenació és segons
alineacions de vial, les edificacions anteriors a
l’aprovació del Pla General metropolità, a l’empara de llicència, el volum de les quals sigui disconforme amb les condicions d’edificació aplicables però que no es trobin en els supòsits definits
a la condició primera, podran sol·licitar ampliació
sempre que:
a. L’ampliació es produeixi d’acord amb les condicions d’edificació de la zona.
b. L’ampliació sigui limitada estrictament per la
diferència entre la superfície o sostre edificat de
l’edifici o volum, si és el cas, i el màxim permès a
la zona.
c. Sigui destinada a usos permesos a la zona.
4t. A les zones on el tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada, les edificacions anteriors a l’aprovació del Pla General metropolità, a l’empara de
llicència, que resultin disconformes segons les
condicions d’edificació de la zona, i no es trobin
en els supòsits de la condició primera, podran sol·
licitar l’ampliació sempre que:
a. L’edificabilitat total resultant no superi el sostre
edificable que correspon a la parcel·la segons la
intensitat neta d’edificació, i no se superi el coeficient d’ocupació màxima permès per a la zona;
b. L’ampliació es produeixi de conformitat amb les
condicions d’edificació de la zona.
c. Es respectin les limitacions d’ús establertes per
a la zona.
8. Quan es procedeixi a l’enderroc de l’edificació, o
aquesta reuneixi els pressupòsits per a la qualificació de finca inadequada, de conformitat amb
l’article 154.3 de la Llei del sòl, l’aprofitament del
sòl haurà de fer‑se d’acord amb les condicions
d’edificabilitat establertes en aquestes Normes.
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Capítol II
De les disposicions comunes als
tipus d’ordenació
Secció 1a
Normes aplicables a tots els tipus
d’ordenació de l’edificació.
Art. 223. Significat dels conceptes emprats.
1. Aquesta secció conté la reglamentació detallada de
les constants o paràmetres que determinen, amb
caràcter general, les característiques de l’edificació.
2. Sempre que es facin servir en aquestes Normes
els conceptes que a continuació s’indiquen, tindran el significat següent:
a. Parcel·la. Porció de sòl urbà edificable.
b. Solar. Parcel·la que pel fet de reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en
aquestes Normes, és apta per a l’edificació immediata.
c. Planta baixa. Pis baix de l’edifici al nivell del
sòl, dins dels límits que, amb referència a la rasant, assenyalen aquestes Normes en relació als
tipus d’ordenació de l’edificació.
d. Planta soterrània. La situada dessota de la
planta baixa.
e. Planta pis. Tota planta d’edificació que estigui
per damunt de la planta baixa.
f. Elements tècnics de les instal·lacions. Parts
integrants dels serveis de l’edifici de caràcter
comú, com són els següents:
Filtres d’aire; dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o acumuladors; conductes de ventilació o
de fums; claraboies; antenes de telecomunicació,
radio i televisió; maquinària d’ascensors; espai per
a recorregut extra dels ascensors i, fins i tot, per a
accés d’aquests al pla de terrat o coberta; cossos
d’escala d’accés al pla de terrat o coberta; elements de suport per a l’estesa i eixugada de roba
i altres.
g. Cossos sortints. Són els que sobresurten de
l’alineació de façana o línia de façana de l’alineació
interior, o de l’espai lliure a l’interior d’illa, i tenen
el caràcter d’habitables o ocupables tant si són
tancats, semitancats o oberts.
h. Elements sortints. Són part integrant de l’edificació o elements constructius no habitables ni
ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de
l’alineació interior o de l’alineació d’edificació.
i. Celoberts. Espai no edificat situat dins del
volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i
ventilació.
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j. Patis de ventilació. Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual significació que
els celoberts, però destinats a il·luminar o ventilar
escales o dependències diferents de les peces
principals dels habitatges.
k. Peces principals d’un habitatge. Les sales i
dormitoris d’acord amb la normativa sobre condicions mínimes d’habitabilitat.
Art. 224. Índex d’intensitat neta d’edificació per
parcel·la.
1. L’índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la
és el resultat de dividir l’edificabilitat màxima permesa a cada parcel·la per la superfície d’aquesta.
L’edificabilitat màxima permesa és el resultat de
la distribució ‑comportada per l’ordenació de volums‑ entre totes les parcel·les de l’edificabilitat
neta de cada unitat de zona.
2. Al còmput de l’edificabilitat s’han d’incloure les
superfícies de totes les plantes, per damunt del
soterrani. S’han de computar, també, en l’edificabilitat els cossos sortints tancats o semitancats,
els celoberts i els patis de ventilació.
3. L’edificabilitat total, computada segons el número
anterior, no pot superar, a les parcel·les amb pendent, la que resulti de l’edificació en terreny en pla
horitzontal.
Art. 225. Planta baixa. 9
1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d’ordenació de l’edificació segons les normes següents:
a. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial,
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el
paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial, en
els punts de major i menor cota, respectivament,
que corresponen a la parcel·la.
En els casos en què, a conseqüència del pendent,
existeixi més d’una planta que se situï dins dels
límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà
per planta baixa per a cada tram de frontal de
parcel·la la de posició inferior.
En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials
9. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151
Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de
Llobregat a la pàg. 323
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 362 i la pàg. 369
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 136
Veure modificació per al Municipi de Sant Adrià del Besos a
la pàg. 338
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 282

oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada
front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l’illa.
b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la
consideració de planta baixa aquella planta o part
d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
c. Als altres tipus d’ordenació de l’edificació, la
planta baixa serà determinada al corresponent pla
o estudi de detall en relació amb el soterrani i a
la cota de referència de planta baixa tal com es
defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la
següent:
Tipus d’ordenació

Altra referència

Edif. segons alineacions
de vial
Edificació aïllada

Altres tipus d’ordenació

Alçada
3,70 m.

- planta baixa
oberta

3,00 m.

- planta baixa
tancada

2,50 m.
2,75 m.

Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i
de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.
3. No es permet el desdoblament de la planta baixa
amb dues plantes, segons la modalitat de semisoterrani i entresòl.
4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial,
es permeten els entresolats en planta baixa quan
formin part del local ubicat a l’esmentada planta i
no tinguin accés independent des de l’exterior, i
s’hauran de complir les condicions següents:
a. Els entresolats s’han de separar un mínim de 3
m. de la façana de l’edifici.
b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior es
destina a dipòsit de materials, l’altura mínima es
redueix en l’esmentada part a 2,10 m.
c. L’entresolat no podrà prolongar‑se i ocupar
l’espai lliure interior d’illa.
d. La construcció dels entresolats no ha d’implicar
distorsió en la composició estètica de la façana
de l’edifici. Les solucions de reculada de la planta
baixa per efecte de la construcció d’entresolats,
s’han de regir per aquestes Normes pel que fa
a les reculades de l’edificació. Els ajuntaments
respectius podran limitar o, si és el cas, prohibir

aquesta solució als àmbits determinats que constitueixin un context històric o tradicional.
e. Els entresolats no constitueixen superfície de
sostre edificable independent de la planta baixa i
no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que
pugui ser ordenada mitjançant estudis de detall.
5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es permeten les plantes d’entresolat.
6. Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat
es podran admetre quan així ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al
còmput de l’edificabilitat.
Art. 226. Soterranis. 10
1. Els soterranis en el tipus d’ordenació segons alineacions de vial, són els espais situats per sota
de la planta baixa, tinguin o no obertures, a causa
dels desnivells, en qualsevol dels fronts de l’edificació.
2. Als altres tipus d’ordenació, el soterrani és tota
planta soterrada o semisoterrada, sempre que el
seu sostre estigui a menys d’un metre per damunt
del sòl exterior definitiu. La part de planta semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un
metre per damunt d’aquest nivell, tindrà, en tota
aquesta part, la consideració de planta baixa.
En aquests tipus d’ordenació els soterranis, a més
a més de la condició anterior, han d’ajustar‑se,
segons la situació en què es trobin, a les regles
següents:
a. El soterrani situat dins de la projecció del cos
de l’edifici que per la seva situació defineix com
a planta baixa la situada immediatament pel seu
damunt, haurà de tenir el seu sostre situat, pel que
fa a la cota natural del terreny, amb una variació
absoluta de més‑menys un metre.
b. Els soterranis situats fora de la projecció de
l’edifici que ocupen l’espai lliure d’edificació
dins dels percentatges d’ocupació màxima de
parcel·la, que resulten de desmunts, excavacions
o anivellacions, hauran de tenir el sostre a menys
d’un metre del nivell del sòl exterior definitiu, obtingut per manipulació del terreny natural amb les
limitacions indicades a l’article 255 d’aquestes
Normes.
3. Als soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions en ús residencial i sanitari. Els
10. Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de
Llobregat a la pàg. 324
Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí a la
pàg. 357
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soterranis, per dessota del primer, només podran
destinar‑se a aparcaments, instal·lacions tècniques
de l’edifici, cambres cuirassades i similars. Això no
obstant, podran autoritzar‑s’hi altres usos, diferents
del d’habitatge i del residencial, si es dota el local de
mesures tècniques segures que cobreixin els riscos
d’incendi, explosió i altres i el desallotjament, amb
seguretat, de les persones en aquests casos.
4. L’alçada lliure dels soterranis ha de ser de 2,20 m.,
com a mínim.
5. La il·luminació i ventilació dels soterranis quan es
realitzi amb solucions de pati anglès, qualsevol que
siguin les seves dimensions comportarà la consideració de planta baixa als efectes d’aplicació de
l’altura reguladora màxima i nombre de plantes i
de comptabilització en la superfície de sostre edificable.
Art. 227. Altura de les plantes pis.
L’altura lliure de les plantes pis no ha de ser inferior a
2,50 m. L’altura total, inclòs el forjat, es reglamenta a
cada zona.
Art. 228. Elements tècnics de les instal·lacions.
1. Els volums corresponents als elements tècnics
de les instal·lacions, definits en aquestes Normes,
hauran de preveure’s al projecte d’edificació com a
composició arquitectònica conjunta amb tot l’edifici.
2. Les dimensions dels volums corresponents a
aquests elements són funció de les exigències tècniques de cada edifici o sistema d’instal·lació.
Art. 229. Cossos sortints. 11
1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats,
semitancats o oberts, que sobresurten de la línia de
façana o de l’alineació de l’espai lliure interior de
l’illa, o de l’alineació de l’edificació, han de complir,
sempre, el que disposa aquest article.
2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes
i similars amb tots els costats amb tancaments no
desmuntables. Són cossos sortints semitancats els
cossos volats que tinguin tancat totalment algun
dels seus contorns laterals mitjançant tancaments
no desmuntables i opacs, com són les galeries i similars que reuneixin aquestes característiques. Són
cossos volats oberts les terrasses, balcons i similars.
3. a. La superfície en planta dels cossos sortints tancats s’han de computar a efectes de l’índex d’edificabilitat net i de la superfície del sostre edificable.
11. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138
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b. La mateixa regla s’ha d’aplicar als cossos sortints semitancats. Això no obstant, a l’efecte del
càlcul de la superfície de sostre edificable, no s’ha
de computar la part que sigui oberta per tots els
costats, a partir d’un pla paral·lel a la línia de façana.
c. Els cossos sortints oberts no s’han de computar
a efectes del càlcul de la superfície del sostre edificable. S’han de computar a l’efecte de l’ocupació
màxima a la planta baixa i en el tipus d’ordenació
d’edificació aïllada, a més també a l’efecte de separacions a les llindes de parcel·la.
4. En tots els tipus d’ordenació es prohibeixen els
cossos sortints a la planta baixa.
5. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes a les Normes aplicables a cada zona, els
cossos sortints, a partir de la planta primera.
6. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la
façana que limita el vol de tot tipus de cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa a
1 m. de la mitgera.
Art. 230. Vol màxim dels cossos sortints.
El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats
o oberts, és el que estableix aquest article per als diferents tipus d’ordenació:
I. Tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions
de vial:
1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus
d’ordenació, excepte les del nucli antic que tenen
una normativa especial per consideracions especials, regiran les prescripcions següents: El vol
màxim, mesurat normalment al pla de façana en
qualsevol punt d’aquesta, no podrà excedir de la
dècima part de l’amplada del vial. Si per aplicació
d’aquesta regla resulta un vol superior a 1,50 m.,
s’aplicarà aquesta mida com a vol màxim. Si l’edificació dóna a vies o trams de vies d’amplada diferent, per a cada un dels cossos sortints cal aplicar
la regla d’amplada corresponent a la via o tram de
via a la qual recau, amb el límit màxim de 1,50 m.
2. El vol màxim dels cossos sortints oberts a l’espai
lliure interior de l’illa, no podrà excedir d’un vintè del
diàmetre de la circumferència inscriptible a l’espai
lliure interior de l’illa, amb un vol màxim, en tot cas,
de 1,50 m.
A l’espai lliure interior de l’illa no es permeten cossos
sortints tancats o semitancants que depassin la
profunditat edificable.
3. Els cossos sortints oberts podran ocupar totalment
la longitud de la façana. Els tancats i semitancats no
podran ocupar més d’un terç de la longitud esmentada. En l’un i l’altre cas, els cossos estan limitats en

la seva distància a la mitgera mitjançant el pla límit
lateral del vol, que se situa a un metre de la paret
mitgera.
Quan el vol dels cossos tancats o semitancats no
sigui superior a 45 cm. podran ocupar més d’un
terç de la longitud de façana, sempre que no depassi la superfície que li correspondria en cas de
vol màxim.

fins a un màxim de 0,45 m. per als carrers de
menys de 20 m. i fins a un màxim de 0,90 m. per
als carrers de 20 o més m.
2. Els elements sortints no permanents, com són les
veles, persianes, rètols, anuncis i similars, no s’inclouen al concepte d’elements sortints regulats en
aquestes Normes. Aquests seran regits pel que
s’estableix a les ordenances municipals.

II. Tipus d’ordenació d’edificació aïllada:
1. En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos
sortints, tancants o semitancats, esdevé limitat
per la superfície de sostre edificable de la parcel·la.
Als percentatges d’ocupació màxima i a les separacions a les llindes de parcel·la, es tindran en
compte els tancats, semitancats i oberts.

Art. 232. Ventilació i il·luminació.
1. a. Als edificis d’habitatges, els dormitoris i sales
interiors no podran autoritzar‑se si no reben ventilació i il·luminació per mitjà, si més no, de celoberts. La ventilació i il·luminació de les altres
dependències que no siguin les destinades a
dormitoris o estances i les de les escales i peces
auxiliars interiors, podrà fer‑se mitjançant patis de
ventilació.
b. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics,
sense utilització de celoberts o patis de ventilació,
s’admetrà per a dependències i peces auxiliars
dels habitatges, no destinades a dormitoris i estances, quan s’assegurin les condicions higièniques i estigui autoritzat per les normes estatals i
municipals sobre condicions sanitàries i higièniques dels habitatges.
c. La ventilació i il·luminació dels locals de treball
i estances destinats a usos comercial i d’oficines
podrà realitzar‑se mitjançant elements o mitjans
tècnics de provada eficàcia, que assegurin condicions adequades d’higiene.
d. L’ús d’aquests mitjans tècnics ha de ser regulat
per ordenances municipals de construcció.
2. El que es disposa en aquest article sobre patis
i l’establert als articles següents sobre celoberts i patis de ventilació és aplicable, també, a
les obres d’ampliació, per l’addició de plantes
noves.

III. Tipus d’ordenació volumètrica específica.
1. Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts
es limitaran a un vol màxim d’una desena part de
la distància entre alineacions d’edificació. Quan
per aplicació d’aquesta regla resulti un vol superior a 1,80 m. caldrà reduir el vol a aquesta dimensió màxima.
2. A aquest tipus d’ordenació s’ha d’aplicar l’establert a l’apartat 3 per al tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions de vial.
Art. 231. Elements sortints. 12
1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilars,
barbacanes, gàrgoles, marquesines, para‑sols i
similars fixos s’han de limitar, pel que fa al seu vol,
al que disposen per als cossos sortints, amb les
particularitats següents, aplicables a tots els tipus
d’ordenació.
a. S’admeten els elements sortints a la planta
baixa d’una edificació que doni a un carrer de més
de 6 m. d’ample, i sempre que no sobresurti més
d’un cinquantè de l’amplada de vial, d’una dècima
part de l’amplada de la voravia i de 0,40 m. quan
afectin menys de la cinquena part de la longitud
de façana o de 0,15 m. si ocupen més d’aquest
cinquè de façana.
b. S’admeten els elements sortints que se situïn
de manera que cap dels seus punts no es trobi
a una alçada inferior a 2,50 m. per damunt de la
rasant de la voravia i el seu vol no sigui superior
en cap punt a l’amplada de la voravia de menys
0,60 metres, amb un límit màxim de 1,50 m. quan
siguin opacs i de 3 m. quan siguin translúcids.
c. Les barbacanes podran volar del pla de façana
12. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138

Art. 233. Celoberts.
1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són
interiors els celoberts que no s’obren a espais
lliures o a vials, i són mixtos els oberts a aquests
espais.
2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels
celoberts interiors depèn de llur alçada. La dimensió del celobert interior ha de ser la que
permeti inscriure a l’interior seu un cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb
un mínim de 3 m. que no produeixi en cap punt
de la seva planta estrangulacions de menys de
2 m. i que les seves superfícies mínimes obeeixin
a la taula següent:
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Alçada del celobert
(nombre de plantes pis)

Superfície mínima
(m2)

1

10

2

10

3

12

4

14

5

16

6

18

7

20

més de 7

22

3. Els celoberts mixtos, que són els oberts per alguna o algunes de les seves cares a espais lliures
o vials, hauran de respectar les distàncies mínimes
entre parets fixades pel diàmetre del cercle inscriptible que diu el número anterior d’aquest article.
No seran aplicables, contràriament, a aquests celoberts, les superfícies mínimes fixades a la taula
anterior.
Les parets dels celoberts mixtos s’han de considerar com a façanes a tots els efectes.
4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum
edificable de dues o més finques contigües. Serà
indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que
l’esmentada comunitat de pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita al Registre de la Propietat.
Els patis mancomunats s’han de regir, pel que fa a
la forma i dimensions, pel que es disposa per als
patis interiors i els mixtos.
5. Als efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors, s’han de tenir en compte, a més
les regles següents:
a. Les llums mínimes entre murs del celobert no
podran reduir‑se amb sortints o altres elements o
serveis, com són els safareigs.
b. L’alçada del celobert a efectes de determinació
de la seva superfície, s’han d’amidar en nombre de
plantes des de la més baixa que el necessiti servida
pel celobert fins a la més elevada.
c. El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim,
un metre per damunt del nivell de sòl de la dependència a il·luminar o ventilar.
d. Els celoberts podran cobrir‑se amb claraboies,
sempre que es deixi un espai perifèric lliure sense
tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la claraboia, amb una superfície de ventilació
mínima del 20 per 100 superior a la del celobert.
Art. 234. Patis de ventilació.
1. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos,
com els celoberts.
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2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels
patis de ventilació depèn de l’alçada. La dimensió
del pati ha de ser la que permeti inscriure‑hi un
cercle de diàmetre igual a un setè de l’alçada total
de l’edifici, amb un mínim de 2 m. que no produeixi en cap punt de la planta estrangulacions
de menys de 2 m. i amb una superfície mínima
segons la taula següent:
Alçada del patis
(núm. plantes pis)

Superfície mínima
(m2)

1

5

2

5

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

més de 7

17

3. Regiran quant als patis de ventilació les regles següents:
a. No és permès de reduir les llums mínimes interiors amb sortints.
b. L’alçada del pati, a efectes de determinació de
la superfície, s’ha d’amidar en nombre de plantes,
des de la més baixa que el necessiti, fins a la més
alta servida pel pati.
c. El paviment del pati ha d’estar, com a màxim, a
un metre per damunt del nivell del sòl de la dependència a ventilar o il·luminar.
4. Els patis de ventilació mixtos han de complir condicions anàlogues a les establertes per als celoberts mixtos.
5. Els patis de ventilació podran cobrir‑se amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric
lliure sense tancament de cap tipus, entre la part
superior de les parets del pati i la claraboia, amb
una superfície de ventilació mínima del 20 per 100
superior a la del pati.
Art. 235. Mínim de superfície conjunta de
celoberts i patis de ventilació a planta
pis.
1. A les zones de nucli antic: Substitució de l’edificació antiga (12) i en densificació urbana, extensiva (13 a) i semiintensiva (13 b), sens perjudici del
compliment de les condicions de superfície establertes per als celoberts i patis de ventilació, la
suma de les corresponents als que s’estableixin a
les plantes pis d’un edifici, assolirà un percentatge

en relació amb la superfície edificable a l’altura reguladora superior al dotze (12).
2. Les porcions de parcel·la contigües a l’espai lliure
interior de l’illa que puguin quedar sense edificar
computaran en el càlcul de l’esmentat percentatge.

Secció 2a
Normes aplicables a l’edificació segons
alineacions de vial
Art. 236. Paràmetres del tipus d’ordenació
segons alineacions de vial.
1. A la regulació de les condicions del tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es consideren
condicions bàsiques les següents:
a. El tipus d’ordenació, que correspon al definit en
aquestes Normes, en el qual l’edificació es produeix segons les alineacions de vial.
b. L’edificabilitat màxima, que es regula bàsicament per la profunditat edificable i l’alçada reguladora màxima.
c. La densitat màxima d’habitatges, que s’aplica
als casos de nova edificació com una limitació del
nombre màxim d’habitatges per parcel·la.
d. La limitació d’usos aplicable segons la reglamentació zonal.
2. Els paràmetres que determinen les característiques de l’edificació en el tipus d’ordenació segons
alineacions de vial són els següents:
a. alineació de vial
b. línia de façana
c. amplada del carrer o vial
d. alçada reguladora màxima
e. nombre màxim de plantes
f. mitgeres
g. illa
h. profunditat edificable
i. espai lliure interior d’illa
j. reculada de l’edificació.
3. Sempre que es facin servir, en aquestes Normes,
els conceptes esmentats, tindran el significat següent:
a. Alineació de vial. És la línia que estableix límits a
l’edificació al llarg dels vials.
b. Línia de façana. És el tram d’alineació pertanyent a cada parcel·la.
c. Ample de vial. És la mida lineal que, com a distància entre dues bandes del carrer, es pren com
a constant o paràmetre que serveix per a determinar l’altura reguladora i altres característiques
de l’edificació.

d. Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions, llevat excepcions expresses.
e. Nombre màxim de plantes. El nombre màxim
de plantes permeses dins de l’alçada reguladora.
Han de respectar‑se conjuntament aquestes dues
constants: alçada i nombre de plantes.
f. Mitgera. És la paret lateral, límit entre dues
edificacions o parcel·les, que s’aixeca des dels
fonaments fins a la coberta, encara que la seva
continuïtat s’interrompi per celoberts o patis de
ventilació, de caràcter mancomunat.
g. Illa. Superfície de sòl delimitada per les alineacions de vialitat contigües.
h. Profunditat edificable. És la distància normal a
la línia de façana que limita per la seva part posterior l’edificació.
i. Espai lliure interior d’illa. És l’espai lliure d’edificació o edificable, si escau, només en planta
baixa i soterrani que resulta d’aplicar les profunditats edificables.
j. Reculada de l’edificació. És el retrocés de l’edificació respecte a l’alineació de vial o a les mitgeres. La reculada pot ser d’illa, d’edificació o de
plantes.
Art. 237. Alineació de vial.
1. Al tipus d’ordenació regulat en aquesta secció, l’alineació de l’edificació coincideix amb la del carrer o
vial, llevat dels casos de reculada permesa.
2. Les reculades permeses són les que disposen les
Normes del Pla General en regular el règim de les
diferents zones. Quan les Normes permeten reculades, aquestes s’han de subjectar al que disposa
l’article corresponent.
Art. 238. Amplada de vial. 13
1. a. Si les alineacions de vialitat són constituïdes
per rectes i corbes paral·leles amb una distància
constant en tot un tram de vial entre dos transversals s’ha de prendre aquesta distància com a
amplada de vial.
b. Si les alineacions de vialitat no són paral·leles
o presenten eixamplaments, estrenyiments i altres
irregularitats, s’ha de prendre com a amplada de
vial per a cada costat d’un tram de carrer comprès
entre dos transversals la mínima amplada puntual
al costat i tram del qual es tracti.
c. S’entén per amplada puntual de vial per a un
punt d’una alineació de vialitat la menor de les distàncies entre aquest punt i els punts de l’alineació
oposada del mateix vial.
13. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
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d. Quan per aplicació de la regla anterior resultin
amplades de vial diferents per a frontals oposats i
trams propers d’un mateix vial, i en sòl d’igual zonificació, s’ha de prendre com a amplada de vial
l’amplada mitjana que asseguri un nombre màxim
de plantes uniforme.
2. L’amplada vial és la que resulta de la real afectació a l’ús públic. Quan es tracta de parcel·les
amb frontal a vials de nova obertura, l’amplada
de vial serà la que en virtut del pla i del projecte
d’urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a
aquests efectes, se cedeixi i urbanitzi d’acord
amb les normes sobre execució.
Només els vials efectivament urbanitzats, o
aquells per als quals s’asseguri la urbanització
simultània a l’edificació, serviran de paràmetre
regulador de les alçades dels edificis o dels vols
permesos.
Art. 239. Alçada. 14
1. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre
màxim de plantes és l’establert a les normes
aplicables a cada zona, atenent a l’amplada del
carrer al qual donen els edificis o a la qualificació
urbanística de la zona.
2. L’alçada s’ha d’amidar verticalment al pla exterior de la façana, fins a la intersecció amb el pla
horitzontal que conté la línia d’arrencada de la
coberta, o amb el pla superior dels elements resistents en el cas del terrat o coberta plana.
3. Per damunt de l’alçada reguladora màxima,
només es permetran:
a. La coberta d’acabament de l’edifici, de pendent
inferior al 30 per 100 i les arrencades de la qual
siguin línies horitzontals paral·leles als paràmetres
exteriors de les façanes, a alçada no superior a la
reguladora màxima i vol màxim determinat pel vol
dels ràfecs. Les golfes que en resultin no seran
habitables.
b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en
els casos de terrats o coberta plana, amb una altura total màxima de 60 cm.
c. Les baranes de façana anterior i posterior i
les dels patis interiors que s’aixequin directament sobre l’alçada reguladora màxima. L’alçada
d’aquestes baranes no podrà excedir d’1,80 m.
d. Els elements de separació entre terrats, situats
directament sobre l’alçada reguladora màxima.
14. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 282
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 273

78

L’alçada màxima d’aquests elements no podrà
excedir d’1,80 m. si són opacs i de 2,50 m. si són
transparents, reixes o similars.
e. Els elements tècnics de les instal·lacions.
f. Els coronaments decoratius de les façanes.
Art. 240. Regles sobre determinació d’alçades.
1. Punt de referència per amidar l’alçada reguladora
màxima:
L’alçada s’amida de conformitat amb el que es
disposa al número dos de l’article anterior; la determinació del punt de referència o punt d’origen
per a l’amidament de l’alçada dependrà de la rasant del vial que serveixi de paràmetre regulador, i
haurà de subjectar‑se a les regles següents:
a. Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana
presenta una diferència de nivells entre l’extrem
de la façana de cota major i el centre d’aquesta
de menys de 0,60 m., l’alçada reguladora màxima
s’ha d’amidar al centre de la façana, a partir de la
rasant de la voravia en aquest punt.
b. Si la diferència de nivells és major de 0,60 m.
l’alçada reguladora màxima s’ha d’amidar a partir
d’un nivell situat a 0,60 m. per sota de la cota de
l’extrem de la línia de façana de cota major.
c. Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc al fet
que, en determinats punts de la façana, la rasant
de la voravia se situï a més de 3 m. per dessota
d’aquell punt d’aplicació de l’altura reguladora,
la façana s’haurà de dividir en els trams necessaris per tal que això no s’esdevingui. A cada un
dels trams, l’alçada reguladora s’haurà d’amidar
d’acord amb les regles anteriors, com si cada
tram fos façana independent.
2. Edificis que afronten a una sola via o amb només
un frontal edificable:
L’alçada reguladora s’haurà d’amidar a la façana
del solar o per cada tram independent en què es
divideixi per aplicació de les regles descrites a
l’apartat anterior.
3. Edificis que afronten a dues o més vies que formen
cantonada o xamfrà:
a. Si l’alçada és la mateixa a cada front de vial,
caldrà aplicar el que es disposa al número 1 anterior, però operant amb el conjunt de les façanes
desenvolupades com si fos una de sola.
b. Si les alçades reguladores són diferents, les
més grans es podran córrer pels carrers més
estrets adjacents, fins a una longitud màxima,
comptada a partir de la cantonada o última flexió
del xamfrà o del punt de tangència amb l’alineació del vial de menor amplada en cas d’acord
corbat que, amb un límit màxim de 30 m. sigui la

major de les dues següents: un cop i mig l’amplada del carrer adjacent o la determinada per
la intersecció sobre l’alineació del vial de menor
amplada, de la prolongació de la línia límit de
la profunditat edificable corresponent al carrer
d’amplada major. A partir del punt determinat per
la longitud màxima a què es refereix l’apartat anterior, s’aplicarà, a la resta de la façana, l’alçada
pertinent a l’amplada de vial al qual correspon,
com si l’esmentada resta constituís una unitat independent.
4. Edificis amb frontal a dues o més vies que no
formin cantonada o xamfrà:
Els edificis en solars que afronten amb dues o més
vies que no formin cantonada ni xamfrà i l’edificació dels quals en cada frontal estigui separada
de l’altre per l’espai lliure interior d’illa, s’han de
regular, pel que fa a l’alçada, com si es tractés
d’edificis independents.
5. Edificis en illa que no disposin o disposin parcialment d’espai lliure interior:
a. L’alçada reguladora es determinarà per l’amplada del vial al qual doni front cada edificació.
Aquesta alçada s’ha d’aplicar fins a una profunditat edificable determinada pel lloc geomètric
dels punts equidistants de l’alineació objecte
d’edificació i de la del front oposat. Si l’illa no arriba en cap punt a una amplada de 20 m. amidada per la suma de les distàncies des del lloc
geomètric esmentat a les alineacions dels frontals de vial oposats, l’alçada reguladora màxima
serà uniforme per a tot el sector de l’illa considerat i igual a la que correspon al vial d’amplada
major.
b. Si l’illa supera l’amplada de 20 m., però resulta
ser totalment edificable, l’alçada reguladora serà
determinada per a cada frontal en la manera descrita a l’apartat anterior. En el cas de parcel·les
que afrontin amb dues o més vies que formin
cantonada o xamfrà que donin origen a alçades
diferents, les alçades majors es podran córrer pels
carrers adjacents fins a la longitud màxima d’1,5
vegades l’amplada del vial.
c. Els casos particulars als quals donin lloc alineacions molt irregulars seran resolts per equiparació
amb els criteris exposats als apartats anteriors.
6. Edificis amb façana a places:
Les alçades reguladores màximes s’han de determinar, en aquest cas, atenent a la major de les
alçades corresponents a les vies que formen la
plaça o hi aflueixen. Les dimensions de la plaça
no justificaran una alçada més gran.
Per a la determinació de l’alçada en casos d’edi-

ficació amb façana a places, no es tindran en
compte aquells carrers l’amplada dels quals sigui
més gran que la dimensió mínima de la plaça.
Les cruïlles de vies i els xamfrans no tindran la
consideració de places.
7. Edificis amb façana a parcs i jardins:
a. Si els edificis afronten amb parcs i jardins per
mitjà d’un vial, l’alçada reguladora serà funció
de l’amplada del vial o dels vials on doni, llevat
que l’espai del qual es tracti tingui el caràcter de
plaça, cas en el qual tindrà el tractament previst a
l’apartat anterior.
b. Si els edificis afronten amb parcs i jardins sense
intermedi de vial, l’alçada reguladora màxima ha
de ser la major de les corresponents als dos frontals de la mateixa illa contigus al qual es tracti,
determinant el punt o punts de referència de manera anàloga a l’establert amb caràcter general,
prenent com a rasant en la línia de façana la del
parc o jardí existent o que es determini al projecte
corresponent.
8. Edificis que afronten per mitjà de vial, amb sòl
destinat a uns altres sistemes:
Quan el solar, per mitjà del seu vial, afronti a sòl
destinat a altres sistemes, com ferrocarrils, línies
de transport d’energia o gasoductes, llits de rius,
zones marítimo‑terrestres o d’altres, l’alçada reguladora serà la corresponent a un amplada de vial
doble del vial sobre el qual recau el solar. Les amplades majors per l’existència d’aquests sistemes,
o d’altres vials al seu cantó oposat, no es tindran
en compte, en cap cas, als efectes del càlcul de
l’alçada reguladora.
Art. 241. Regles sobre mitgeres.
1. Quan, com a conseqüència de diferents alçades,
reculades, profunditat edificable o altres causes,
puguin sorgir mitgeres al descobert s’hauran
d’acabar amb materials de façana o, optativament, retirar‑se tal com calgui per permetre l’aparició d’obertures com si es tractés d’una façana.
2. Si la mitgera que resultarà de l’edificació de dos
solars contigus no és normal a la línia de façana,
només podran edificar‑se els solars quan l’angle
format per la mitgera amb la normal de la façana
al punt de la intersecció, sigui inferior a 25º.
En els altres casos, per poder edificar hauran
de regularitzar‑se els solars perquè compleixin
la condició indicada. Els casos especials, o que
donin lloc a llindes de parcel·la corbes o de mala
petja, o parcel·les en angle, s’han de resoldre aplicant els criteris tècnics que es contenen en aquest
article.
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Això no obstant, no caldrà la regularització de solars quan es tracti de parcel·lacions regulars que
presentin un frontal oblicu consolidat tradicionalment, com tampoc en els casos de solars situats
entre dos de contigus edificats compostos com a
mínim d’una planta baixa i un pis.
Art. 242. Profunditat edificable. 15
1. La profunditat edificable es delimita per la línia de
façana i la línia posterior d’edificació.
2. La profunditat edificable resultarà del traçat, en
posició equidistant dels frontals a la via pública,
d’una figura semblant a la de l’illa, la superfície de
la qual sigui equivalent, com a mínim, a la zona de
nucli antic subzona I, al 40 per 100 de la superfície
total; i, a les de densificació urbana, al 30 per 100
de l’esmentada superfície.
En cap cas la profunditat edificable no pot superar
la de 30 m. que es considerarà màxima.
La figura interior que compleixi la condició anterior
de superfície haurà de complir, alhora, entre alineacions interiors de l’edificació, les separacions
mínimes que es fixen a continuació partint del diàmetre de la circumferència màxima inscriptible. La
dimensió del diàmetre, funció del nombre màxim
de plantes de qualsevol de les façanes de l’espai
lliure interior d’illa on pugui comprovar‑se el compliment de la separació mínima, serà la següent:
(Veure Taula 5)
El compliment de la distància mínima entre façanes interiors, quan amb l’aplicació del criteri de
la superfície no s’abasti, s’obtindrà per disminució
de la superfície edificable obtinguda inicialment,
fins que la translació paral·lelament a si mateixes
de totes les cares de l’espai lliure interior de l’illa,
entre les quals no es compleixi aquella exigència,
permeti la inscripció.
Quan dues cares de l’espai lliure interior formin
un angle de menys de 60º, encara que l’angle
sigui truncat, la inscripció de la circumferència,
anteriorment esmentada, haurà de complir‑se
situant el centre al punt de la bisectriu que disti
del vèrtex (real o virtual) dues vegades el diàmetre
de la circumferència que li correspongui. Si no
es pot inscriure la circumferència traçada amb
aquest centre i diàmetre, les alineacions que ho
impedeixin es traslladaran paral·lelament en tota
15. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135

la seva longitud perquè, mantenint‑se immòbil el
centre de la circumferència, això s’esdevingui.
Els angles aguts menors de 45º hauran de truncar‑se de manera que resulti una línia de façana
no menor de 6 m.
3. Per als casos d’illes irregulars i amb alineacions
amb encontres aguts o de parcelplació no ortogonal i altres de similars, la línia límit de la profunditat edificable podrà situar‑se de manera no
paral·lela a la línia de façana, sempre que no resulti
una superfície edificable major en planta baixa. Per
determinar aquesta alineació s’elaborarà, en cada
cas, i amb referència a tota l’illa, un estudi de detall.
Igualment, es requerirà l’elaboració d’estudis de
detall per a la fixació o variació de la profunditat
edificable resultant d’aplicar un percentual d’ocupació sobre la superfície de l’illa quan s’hagin de
resoldre problemes d’alineacions de vial o d’edificació deguts a les modificacions introduïdes per
aquest Pla o es pretengui aconseguir una integració millor de l’edificació amb les característiques històriques o tradicionals del sector.
La profunditat edificable així definida no ha d’implicar, en cap cas, un increment de l’edificabilitat
prevista per a la zona.
4. A les illes sensiblement rectangulars, les profunditats edificables, calculades de conformitat amb
el procediment esmentat, podran incrementar‑se
2 m., quan per mitjà del pla especial de reforma
interior es restringeixi el nombre màxim de plantes
a l’edificació amb frontal a les alineacions de dimensió menor, i en la part d’aquestes que no
formin cantonada o xamfrà, a una planta baixa i
una planta pis. Tot això de manera que, fins i tot
sense esgotar l’alçada reguladora màxima que
li correspondria, permeti obrir l’illa per damunt
d’aquesta primera planta.
5. Quan un cop complertes les condicions de
l’apartat 2 resultin, en alguna alineació, edificacions amb una profunditat edificable inferior a 11
m., s’haurà de prendre aquesta dimensió com a
profunditat edificable, sempre que sigui possible
inscriure una circumferència de vuit metres de
diàmetre. Quan per raons de les dimensions de
l’illa ni tan sols fos possible complir aquesta última
condició, el conjunt de les parcel·les, l’amplada
total de les quals entre alineacions de vialitat oposades fos inferior a 30 m., haurà de ser totalment
edificable.

Taula 5
Nombre límit de plantes
Diàmetre mínim (en metres)
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Fins PB+2P

PB+3P i PB+4P

Més de PB+4P

6

12

20

6. Per a aquelles illes en aquesta situació que superin
la dimensió de 30 m., la profunditat edificable ha
de ser 11 m.
7. En aquelles illes que comptin amb espai lliure interior però que, per la forma, tingui una part totalment
edificable compresa entre frontals o alineacions de
vial oposats amb una profunditat que depassi de
30 m., l’espai lliure interior s’haurà d’ampliar mitjançant una prolongació que permeti inscriure‑hi un
cercle de vuit metres de diàmetre situat a la bisectriu de l’angle format per les alineacions oposades,
fins a aconseguir el punt en què la distància entre
les esmentades alineacions és de 30 m., a partir
del qual la resta serà totalment edificable.
Aquesta prolongació de l’espai lliure, que serà edificable en planta baixa, tindrà la consideració d’ampliació de l’espai lliure interior a efectes de composició i ventilació dels habitatges, i la seva superfície
serà computable a efectes del càlcul del 12 per
100 de superfície de patis (Article 235).
8. a. Les porcions de parcel·la que excedeixin de la
profunditat edificable han de formar part de “l’espai
lliure interior d’illa”. No seran edificables per damunt
de la planta baixa, encara que els correspongui per
una altra alineació de vialitat. Han de tenir igual
consideració i s’han d’ajustar a la mateixa restricció
les porcions de solar compreses entre el límit posterior dels solars que no assoleixin la profunditat
edificable i el límit de l’espai lliure interior d’illa.
El solar que no aconsegueixi la profunditat edificable no podrà construir‑se si la seva profunditat
mitjana és inferior a vuit metres.
b. Les porcions de solar compreses dins la profunditat edificable que només re sulten edificables en
planta baixa per aplicació de les regles de l’apartat
anterior, tindran la consideració d’ampliació de
l’espai lliure interior d’illa quan la seva amplada mínima mitjana, en qualsevol punt, sigui igual o superior a vuit metres; quan no assoleixin aquesta dimensió, aquests espais podran considerar‑se com
a patis mixtos de ventilació o celoberts sempre que
les seves dimensions assoleixin com a mínim les
assenyalades als articles 233 i 234.
9. La profunditat edificable no ha de ser modificada
per l’existència de passatges, ni per la inclusió
a l’espai lliure interior d’illa, o en algunes de les
parcel·les amb front a la via pública, de sòl públic destinat a jardí, parc, dotacions, equipaments
o verd privat protegit. En aquest cas el càlcul de
la profunditat edificable s’ha de fer de la manera
establerta en aquestes Normes, com si les esmentades parcel·les fossin edificables per a usos
privats.

10. a. La profunditat edificable en cada parcel·la
només podrà ser depassada amb cossos sortints
oberts i amb elements sortints.
b. En cap dels casos considerats als epígrafs 6, 7
i 8b serà possible construir cossos sortints sobre
l’espai lliure interior d’illa, ni tan sols els oberts.
11. En els casos de reculada de tot el frontal d’alineació d’una illa, previst a l’article 244.a, quan
l’espai de reculada sigui cedit al municipi, mitjançant l’aprovació d’un estudi de detall referit a
tota l’illa, podrà fixar‑se, per al frontal reculat, una
profunditat edificable diferent a l’establerta per a
la resta de l’illa, sempre que es compleixin les distàncies mínimes entre façanes interiors en relació
amb l’alçada de les edificacions que s’assenyalen
a l’apartat 2 d’aquest article, amb un mínim de
vuit metres. En cap cas aquesta variació de la profunditat edificable podrà significar una edificabilitat
major de la que correspondria en el cas que no es
realitzés la reculada.
12. Els passatges situats en espai interior d’illa podran edificar‑se a una alçada reguladora de 7,80
m. o, com a màxim, de PB+1P planta pis, retirada
l’edificació de l’alineació del passatge la distància
normal del jardí o del pati de cada passatge. La
profunditat màxima edificable serà de 12 m.,
sempre que no depassi la meitat de la distància
que hi ha entre l’alineació de l’edificació del passatge i l’alineació del respectiu espai lliure interior
d’illa. Les parcel·les situades a la conjunció del
passatge amb alineacions d’illa, subjectaran la
seva edificació a les condicions d’edificació del
passatge, quan a la reglamentació d’aquest es
determini expressament.
Art. 243. Espai lliure interior. 16
1. A les zones on es permeti l’ocupació amb edificacions de l’espai lliure interior d’illa, els límits de
les quals tindran la consideració d’alineacions, se
subjectaran a les prescripcions següents:
a. La planta baixa podrà sobrepassar la profunditat edificable en aquelles illes en què la superfície total de l’espai lliure interior no sigui inferior a
1000 m.
b. El soterrani podrà ocupar la totalitat de la
parcel·la, i haurà de garantir‑se el tractament enjardinat de la coberta quan l’espai interior de l’illa
no sigui edificable en planta baixa.
c. La planta baixa sobre l’espai interior d’illa no
16. Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí
a la pàg. 356 i pàg. 357
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
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depassarà l’alçada lliure que s’assenyala a la reglamentació de la zona corresponent, i s’haurà de
cobrir mitjançant terrat.
d. Amb la finalitat de protegir i preservar els jardins o arbrat existents, els ajuntaments respectius
podran restringir les condicions per a l’ocupació
de l’espai lliure interior d’illa que s’assenyalen en
aquest article, i podran, si escau, prohibir totalment o parcialment l’ocupació en planta baixa o
soterranis, promovent, amb aquesta finalitat, els
instruments urbanístics adients.
2. L’edificació a l’espai lliure interior d’illa, només
podrà estendre’s, referit a la rasant d’un carrer,
fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre l’alineació interior de l’edificació de la
parcel·la i l’alineació interior oposada de l’illa.
Aquesta profunditat límit s’haurà de reduir en els
casos de desnivell entre façanes oposades de
l’illa de manera que l’edificació en l’espai lliure no
depassi un pla ideal, traçat a 45º des del límit de
la profunditat edificable de la parcel·la oposada
a l’altura màxima corresponent a la planta baixa.
Tampoc ha de depassar el pla traçat d’igual manera des del límit de la profunditat edificable de les
parcel·les corresponents als altres frontals d’illa.
En els casos en què la parcel·la depassi la profunditat que diu el paràgraf primer d’aquest apartat
segon, sense arribar a un altre carrer, la resta de
la parcel·la no podrà edificar‑se, en planta baixa,
a més alçada de la que correspondria a un solar
amb frontal a l’alineació oposada i que tingués
per longitud de façana el segment interceptat, en
aquest front, per dues perpendiculars a aquest
segment, traçades des dels dos punts extrems
posteriors del solar real.
Art. 244. Reculades.
1. Les modalitats de reculada o alineacions reculades són:
a. Reculada a tot el frontal d’alineació de l’illa.
b. Reculada a la totalitat de les plantes de l’edifici.
c. Reculada a plantes pis.
d. Reculada en plantes pis tocant a mitgera.
2. Les alineacions reculades de la modalitat a. s’admetran quan l’espai que quedi lliure com a conseqüència de la reculada es destini a l’eixamplament
del carrer. Aquest sòl ha de ser de cessió gratuïta
al municipi, per destinar‑lo a l’eixamplament de
vial; i les obres d’urbanització han de ser a càrrec
del propietari que cedeix. L’altura reguladora màxima aplicable a les finques reculades ha de ser
la que correspongui a l’amplada del vial, inclòs
l’eixamplament. La reculada ha de ser uniforme a
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tota l’alineació; haurà de comprendre tot el tram
d’illa entre carrers; i la profunditat edificable ha de
quedar disminuïda en la profunditat de la reculada.
S’ha de determinar la profunditat partint de l’alineació de vialitat, i no de l’alineació de la reculada. De
l’alçada reguladora màxima conseqüència de l’eixamplament només se’n pot beneficiar la finca reculada. Als altres trams de carrer i al frontal, oposat
a la reculada, encara que s’edifiqui després de la
reculada, l’alçada reguladora màxima s’ha de determinar atenent a l’amplada del vial, anterior a l’eixamplament. La llicència d’edificació s’ha d’atorgar
condicionada a la cessió gratuïta i a l’obligació de
suportar despeses de la urbanització, inclusivament les del projecte d’urbanització.
La cessió s’ha de formalitzar en documents administratius, que facultaran l’Administració per a
l’ocupació del terreny. Per tal d’assegurar l’obligació de satisfer les despeses de la urbanització,
l’ajuntament podrà condicionar l’efectivitat de la
llicència a la constitució de garantia real o personal
suficient. A aquests efectes els serveis tècnics
municipals elaboraran un avantprojecte, integrat
pel plànol o plànols necessaris i una memòria on
s’inclourà una valoració aproximada dels costos
de la urbanització.
3. Les alineacions reculades de la modalitat b., és a
dir, en totes les plantes, i en part d’un frontal d’illa,
s’admeten per regla general, quan es compleixin
els requisits següents:
a. Que la reculada s’estengui, com a mínim, una
longitud de 20 m. Quan es tracti d’edificis destinats a usos públics o col·lectius la longitud mínima
és de 14 m.
b. Que la reculada s’iniciï a més de 3,60 m. de
cada mitgera.
c. Que en la seva execució es diferenciïn clarament, l’espai de propietat privada del de propietat
pública.
Les reculades regulades en aquest apartat:
a. No donen lloc a la cessió gratuïta i obligatòria
del terreny afectat per la reculada.
b. No modifiquen la profunditat edificable. Aquesta
s’ha de mesurar des de l’alineació de vial o carrer.
c. No donen lloc a augments d’altura reguladora
ni a compensació de volums.
4. Les reculades de la modalitat c), això és, en
plantes pis sense reculada a la planta baixa, es
permeten quan hi concorrin els requisits següents:
a. Que els edificis projectats tinguin una façana de
més de vint metres.
b. Que la reculada s’iniciï a més de 3,60 m. de
cada mitgera.

c. Que la separació entre paràmetres oposats
compleixi les dimensions mínimes establertes per
als celoberts mixtos.
5. Les reculades de la modalitat d. només s’admetran per damunt de la planta baixa, i hauran de
complir‑se les condicions següents:
a. Que només s’efectuï en una de les mitgeres de
la parcel·la.
b. Que se separi a tot al llarg de la mitgera com a
mínim 3,60 m.
c. Que a l’espai lliure interior d’illa pugui inscriure’s
una circumferència de, com a mínim, 10 m. de radi.
6. A més de les regles anteriors, regeixen en matèria
de reculades les següents:
a. A planta baixa, es permeten façanes porticades
formant porxades, d’ús general, sempre que la
llum de pas entre pilars i façana reculada, en tota
l’extensió d’aquesta sigui, com a mínim, d’1,80 m.
i l’alçada lliure mínima de 3,60 m.
b. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a façana de
les mitgeres que queden al descobert, llevat que
aquestes també s’haguessin reculat. En l’atorgament de tota llicència d’edificació s’entendrà inclòs aquest condicionament.
Art. 245. Ordenació de volums.
1. Mitjançant estudis de detall podrà preveure’s una
ordenació de volums edificables en el casos següents:
a. Que es refereixin a una illa completa.
b. Que es refereixin a una o més parcel·les que
compleixin les condicions que s’estableixen al paràgraf següent:
Condició 1a
Parcel·la mínima de 2.500 m2.
Condició 2a
Parcel·la o parcel·les que donin a dues vies de
més de 30 m. que formin xamfrà, cantonada o
encontre corbat, delimitats per les alineacions vigents o resultants de la nova edificació o a places
de més de 2.000 m2 i més de 40 m. d’ample.
Condició 3a
Les parcel·les que afrontin amb dues o més vies
hauran de tenir una longitud de façana a cada
frontal de via pública superior a 20 m. i, en casos
de xamfrà o encontre corbat, hauran de tenir una
longitud mínima de 14 m. des del punt de flexió o
tangència fins a la mitgera corresponent, i el seu
desenvolupament total, sumat el de tots els frontals de via pública, no podrà ser inferior a 40 m.
Per a les parcel·les amb davants a places, la longitud mínima de façana ha de ser de 30 m.

Condició 4a
L’espai lliure interior d’illa, existent o que en resulti,
haurà de permetre la inscripció d’una circumferència de més de 15 m. de radi.
Quan conjuntament amb l’estudi de detall s’elabori un projecte arquitectònic que comprengui
tota l’illa, podrà prescindir‑se d’aquesta condició.
2. Amb l’estudi de detall podrà realitzar‑se una compensació de volums per mitjà d’alguna de les modalitats següents:
a. Amb subjecció a l’índex d’edificabilitat neta
fixat en aquestes Normes per a la zona de què es
tracti.
b. Mitjançant l’acumulació de l’edificabilitat resultant d’acumular l’índex d’edificabilitat net sobre
l’àrea de referència, quan una part del sòl sigui
objecte de cessió al municipi com a espai lliure
d’ús i domini públic.
3. L’ordenació de volums i la compensació de volums en els dos supòsits del número anterior, s’ha
d’ajustar a les regles següents:
a. Ha de respectar les prescripcions sobre:
– alineacions de vialitat
– mitgeres
– cossos sortints
– elements sortints
– celoberts i patis de ventilació
b. Podrà establir solucions diferents pel que fa als
altres paràmetres del tipus d’ordenació que es regula en aquesta secció.
c. Els cossos d’edificació per damunt de l’alçada
reguladora establerta en aquestes Normes no podran ventilar a celoberts.
d. El cos d’edificació que depassi l’alçada reguladora podrà ocupar per planta, segons la mida de
la parcel·la, el percentatge màxim de la superfície
de la parcel·la, situat dins la profunditat edificable
que s’estableix al quadre següent:
Superfície de parcel·la

% màxim d’ocupació

entre 2.500 i 3.000 m2

60

fins a 4.000 m2

55

fins a 5.000 m2

50

fins a 6.000 m2

46

fins a 7.000 m2

42

fins a 8.000 m2

38

més de 8.000 m2

35

e. Entre 2.500 i 3.000 m2. L’alçada dels cossos
d’edificació, per damunt de l’alçada reguladora,
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serà limitada per les condicions fixades per al
tipus d’ordenació volumètrica específica sobre:
separació entre edificacions o cossos d’edificació
en relació amb l’alçada, i preservació de les condicions d’intimitat, il·luminació i assolellada sobre
les edificacions veïnes i espai públic immediat,
en relació amb les que es produiran per efecte
de mantenir‑se les condicions de la zona quant a
l’amplada de vial i alçada de les edificacions.

Secció 3a

Normes aplicables al tipus d’ordenació

d’edificació aïllada

Art. 246. Paràmetres emprats en aquest tipus
d’ordenació.
1. A la regulació de les condicions del tipus d’ordenació d’edificació aïllada, es consideren condicions bàsiques les següents:
a. el tipus d’ordenació, que correspon al definit
en aquestes Normes, en el qual l’edificació es
produeix en relació amb la mateixa parcel·la de
manera aïllada i envoltada d’espais lliures d’acord
amb una edificabilitat i ocupació màximes
b. l’edificabilitat màxima definida per aplicació
d’un índex d’edificabilitat net a la superfície de la
parcel·la dins d’un percentatge d’ocupació màxim
c. la densitat màxima d’habitatges que es defineix
per a cada zona
d. la limitació d’usos aplicables segons la reglamentació zonal
e. la condició d’unifamiliar aïllada a les subzones
que tinguin aquesta condició.
2. Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en
edificació aïllada són:
a. forma i mides de la parcel·la
b. ocupació màxima de parcel·la
c. alçada reguladora màxima
d. nombre màxim de plantes
e. separacions mínimes
f. edificacions auxiliars.
Art. 247. Forma i mides de la parcel·la.
Cal precisar‑les al detall de la reglamentació de cada
zona. Això no obstant, a les àrees urbanes consolidades, parcel·lades i desenvolupades d’acord amb el
Pla Comarcal de 1953, a planes anteriors a aquest
o a Plans Parcials que el desenvolupen, en els quals
no existeixi una correlació entre les condicions d’edificació segons les quals es desenvoluparen i les definides pel Pla General Metropolità podran, mitjançant
l’aprovació de Plans Especials, establir‑se condicions
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d’edificació diferents a les establertes amb caràcter
general per a la zona, sempre que no es vulnerin les
condicions bàsiques del tipus d’ordenació aïllada definida a l’article anterior.
Art. 248. Desenvolupament del volum edificable.
1. El màxim volum edificable permès a cada parcel·la,
inclosos els vols dels cossos sortints i dels elements sortints, podrà desenvolupar‑se, segons la
zona, en una o més edificacions principals i destinar‑se part del volum a edificacions auxiliars.
2. Quan a la regulació de la zona es fixen, segons
les mides de la parcel·la, límits màxims al nombre
d’unitats independents de residència o d’habitatges o nombre màxim d’unitats d’edificació
independents resultants de les possibles distribucions de l’edificació de cada parcel·la, hauran
de respectar‑se, encara que això comporti que
no pugui aprofitar‑se el sostre màxim possible segons l’índex d’edificabilitat.
Art. 249. Ocupació màxima de parcel·la. 17
1. L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser
edificada es l’establerta a les normes aplicables a
la zona. L’ocupació s’ha d’amidar per la projecció
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum
de l’edificació inclosos els cossos sortints.
2. L’ocupació del subsòl amb soterranis resultants
de rebaixos, anivellacions, terraplenats o excavacions, s’ha d’ajustar als criteris següents:
a. A les subzones unifamiliars l’ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa de
parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de
separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es
tracti de la part que serveix per a donar accés des
de l’exterior de la parcel·la sempre que aquesta part
no excedeixi del 5 per 100 del sòl edificable total.
b. A les zones plurifamiliars els soterranis podran
ocupar també fins al 10 per 100 del sòl edificable
total sempre que es justifiqui aquesta solució en
un projecte de condicionament com a jardí de
l’espai lliure.
3. Quan segons la reglamentació de cada zona, es
permetin les construccions auxiliars aquestes podran ocupar part de la superfície destinada a jardí
però sens envair la faixa de superfície lliure adjacent a les alineacions oficials llevat que es tracti de
substitucions de terres rebaixades, cas en el qual
la coberta s’haurà de condicionar com a jardí.
17. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 177
i veure gràfic detallat a la pàg. 182
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 130

Art. 250. Sòl lliure d’edificació. 18
1. Els terrenys que quedessin lliures d’edificació per
aplicació de la regla sobre ocupació màxima de
parcel·la, no podran ser objecte, en superfície,
d’un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació o edificacions
aixecades a la parcel·la o parcel·les.
En aquests s’admeten els elements ornamentals
compatibles amb el seu caràcter enjardinat. També
s’admetrà la instal·lació de piscines descobertes i
pistes esportives que es regularan per les condicions establertes per a les construccions auxiliars.
Aquests elements i les seves instal·lacions associades com: màstils, xarxes de protecció, trampolins
o similars, han de tenir una alçada màxima que no
pot superar, a les llindes de la parcel·la, la màxima
permesa per a les tanques. Pel que fa a les edificacions auxiliars, aquestes han de respectar, a més,
les condicions establertes a l’article 253.
2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües
podran establir la mancomunitat d’aquests espais
lliures, amb subjecció als requisits formals establerts
en aquestes Normes per als patis mancomunats.
3. 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. En el seu defecte
es podrà establir una Entitat de conservació per al
seu manteniment.
Art. 251. Alçada màxima i nombre de plantes. 19
1. L’alçada màxima de l’edificació s’ha de determinar en cada punt a partir de la cota de pis de la
planta que tingui la consideració de planta baixa.
En els casos en què, per raó del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi escalonadament,
els volums d’edificació que es construeixin sobre
cada una de les plantes o parts de planta que
tinguin la consideració de planta baixa, s’han de
subjectar a l’alçada màxima que correspongui per
raó de cada una d’aquestes parts, i l’edificabilitat
total no podrà superar la que resultaria d’edificar
en un terreny horitzontal.
En cap cas, les cotes de referència de les plantes
baixes podran establir‑se amb una variació absoluta de més‑menys un metre en relació amb la
cota natural del terreny. Es prendrà com a punt de
referència el centre de gravetat de la planta baixa
o part de la planta baixa.
2. Els valors de les alçades màximes i el nombre
màxim de plantes es determinen a les normes de

cada zona. S’hi distingeixen dos valors, segons
que l’edificació sigui palafítica o no. En aquest
tipus d’ordenació no es permet la construcció
d’entresolats.
3. Per damunt de l’alçada màxima, només es permetrà:
a. La coberta definitiva de l’edifici, de pendent
inferior al 30 per 100 i l’arrencada de la qual se
situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela
als paraments exteriors de les façanes situades a
una altura no superior a la màxima i que el vol no
superi el màxim admès per als ràfecs.
En aquest tipus d’ordenació les golfes resultants
no podran ser habitables llevat la dels habitatges
unifamiliars, cas en el qual es computarà la seva
superfície a efectes d’edificabilitat a tota la part
que tingui una alçada mitjana no inferior a 2,10 m.
b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada
total de 60 cm.
c. Les baranes fins a una alçada màxima de 1,80 m.
d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
e. Els coronaments de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu.
4. Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en
algunes zones, de construir plantes baixes sobre
palafits, en aquest cas no computarà a efectes
d’edificabilitat, la part de la planta que es trobi totalment oberta. Els volums que interrompin eventualment la continuïtat de l’espai obert tal com els
cossos d’escales, ascensors, volums tècnics, espais de consergeries, locals comercials i similars,
computaran a efectes del càlcul de la superfície
màxima del sostre edificable. No es permetrà la
construcció d’entresolats.
Art. 252. Separacions mínimes. 20
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals a la façana de la via pública,
al fons de la parcel·la, a les llindes laterals i entre
edificacions d’una mateixa parcel·la, són les establertes en cada cas en aquestes Normes.
Aquestes separacions són distàncies mínimes a les
quals poden situar‑se l’edificació i els seus cossos
sortints. Es defineixen per la distància menor fins
als plans o superfícies reglades verticals, la directriu
18. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 177
i veure gràfic detallat a la pàg. 182
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 130
19. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès
a la pàg. 282
20. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 131
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 178
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de les quals és la llinda de cada parcel·la, des dels
punts de cada cos d’edificació, inclosos els cossos
sortints. A determinades zones es fixen valors mínims absoluts.
La separació entre dos cossos d’edificació independents, situats dins d’una mateixa parcel·la, es regula
per la distància mínima que hi ha entre cada edificació
i els cossos d’edificació propers que estan construïts
i que siguin els més alts. Així mateix s’estableixen valors mínims a aquestes separacions d’algunes zones.
2. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions
de terreny o excavacions, hauran de respectar, en el
cas d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes
a les llindes de parcel·la, excepte si es tracta de la
part que serveix per donar accés des de l’exterior als
usos permesos als soterranis i sempre que aquesta
part no excedeixi del quinze per cent de la superfície
lliure. En qualsevol altre cas, s’ajustarà al que disposa l’article 249.
Art. 253. Construccions auxiliars. 21
1. Es permet en aquest tipus d’ordenació la construcció
d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei
dels edificis principals, amb destinació a porteria,
garatge particular, locals per a guarda o dipòsit de
material de jardineria, piscines o anàlegs, vestidors,
estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de
guarda i d’altres anàlogues, com també barbacoes,
terrasses, pèrgoles o galeries.
2. La construcció d’edificacions auxiliars s’ha d’ajustar
al que estableix la regulació de cada zona, i si escau,
al que disposa el pla general o el pla parcial, pel que
fa a sostre edificable, ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les llindes de
parcel·la.
3. Les construccions auxiliars han de respectar els límits
màxims d’ocupació dins del percentatge d’ocupació
principal de parcel·la, edificabilitat i alçada establerta
per a les diferents zones.
Les construccions auxiliars no podran envair les
franges de separació a les llindes de parcel·la llevat
que es tracti de substitució de terres rebaixades
cas en el qual s’haurà de condicionar la coberta
com a jardí. Excepcionalment es podran admetre
construccions auxiliars aparionades, pertanyents a
dues parcel·les contigües, adossades a alguna de
les llindes i sense que puguin envair la franja adjacent a les alineacions oficials; el caràcter aparionat
d’aquestes construccions auxiliars s’ha d’establir per
escriptura pública.
4. Les piscines descobertes i pistes esportives, que
tenen la consideració de construccions auxiliars, podran situar‑se lliurement a la parcel·la excepte a la
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franja adjacent a les alineacions oficials. Els elements
funcionals associats a aquestes instal·lacions com:
trampolins, pals, xarxes de protecció, bàculs d’il·luminació, etc., tindran limitada l’alçada a les llindes
de les parcel·les equivalentment a l’alçada màxima
establerta per a les tanques.
Art. 254. Tanques. 22
1. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i
espais verds, es regularan, pel que fa a alçades i a
materials, de conformitat amb les disposicions establertes per a cada zona o sector en què es divideixi,
a les ordenances del Pla Parcial o Especial.
2. Les tanques amb front a espais públics hauran de
subjectar‑se en tota la seva llargària, a les alineacions
i rasants d’aquests; tanmateix, en determinats casos,
es permetrà tirar‑les enrera o recular‑les en part, amb
la finalitat de relacionar millor l’edificació principal o
les edificacions auxiliars amb l’alineació del vial. En
aquests casos, l’espai intermedi entre edificació i alineació pública, haurà de mantenir‑se, sistematitzat
amb jardineria, a càrrec del propietari d’aquest sòl.
3. L’alçada màxima de les tanques opaques a les llindes
restants en cap cas podrà depassar l’alçada d’1,50
m., amidats des de la cota natural del terreny a l’esmentada llinda, i podran elevar‑se fins a un màxim de
2,50 m. sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica
o elements calats.
Art. 255. Adaptació topogràfica i moviment de
terres. 23
Per a les parcel·les amb pendent superior al 30 per 100,
que estiguin situades a zones per a les quals és obligat
aquest tipus d’ordenació, regiran les variacions del percentatge d’ocupació permès següents:
Del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3.
Del 50 al 100 per 100, es disminueix en 1/2.
Més del 100 per 100, es prohibeix l’edificació.
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:
1a. Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no
podran situar‑se a més d’1,50 m. per damunt o a més
de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda.
21. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 178
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 131
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 282
22 Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 282
23. Veure veure gràfic detallat per al Municipi de Barcelona a la
pàg. 183
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 131

2a. Les plataformes d’anivellament a l’interior de
parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar‑se de manera que no depassin uns talussos
ideals de pendent 1:3 (alçada:base. traçats des
de les cotes, per damunt o per sota, possibles
a les llindes. Els murs d’anivellament de terres a
les llindes no podran arribar, en cap punt, a una
alçada superior a 1,50 m. per damunt de la cota
natural de la llinda ni a una alçada superior a 2,20
m. per sota de la cota natural de la llinda. Els murs
interiors de contenció de terres no podran depassar, en la part vista, una altura de 3,70 m.

Secció 4a
Normes aplicables al tipus d’ordenació
segons volumetria específica
Art. 256. Objectius en aquest tipus d’ordenació.
La composició o ordenació de volums, pròpia
d’aquest tipus d’ordenació, es realitzarà per a cada
sector al Pla Parcial o Pla Especial que correspongui
segons la qualificació del sòl.
Aquests plans hauran d’aplicar les condicions urbanístiques establertes per a cada zona. Una vegada
que per aplicació d’aquestes condicions es determini
o fixi la destinació concreta del sòl, operaran els paràmetres propis del tipus d’ordenació per volumetria
específica, a fi d’aconseguir els resultats següents:
a. La distribució de l’edificabilitat neta entre les
parcel·les.
b. L’ordenació, precisa o flexible, però inequívoca,
de la forma de l’edificació.
c. La col·locació relativa de l’edificació amb un criteri
d’uniformitat.
Art. 257. Distribució de l’edificabilitat neta.
1. La distribució de l’edificabilitat neta s’ha de fixar
mitjançant l’assignació a cada parcel·la destinada
a l’edificació privada de l’índex d’edificabilitat corresponent.
2. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de distribució de l’edificabilitat neta entre les
parcel·les són els següents:
a. Forma i mides de la parcel·la
b. Ocupació màxima de parcel·la
c. Longitud mínima de façana.
3. La superfície mínima de parcel·la i de front mínim
a la via pública es regula a les normes aplicables a
cada zona.
Art. 258. Ordenació de la forma de l’edificació.
1. L’ordenació de la forma de l’edificació s’ha de re-

alitzar al pla parcial o al pla especial, segons els
casos, mitjançant una de les modalitats següents:
a. Per mitjà de la fixació de:
– Alineacions d’edificació.
– Cotes de referència de la planta baixa.
– Altura màxima i nombre màxim de plantes.
b. Per mitjà de la determinació dels perímetres i
perfils reguladors de l’edificació i de les cotes de
referència de la planta baixa.
2. La superposició de la forma de l’edificació, determinada amb subjecció a un dels modes establerts
al número anterior, delimita les unitats d’edificació
independent i les parets que hauran de construir‑se en règim de mitgeres.
3. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de l’ordenació, precisa o flexible, de la forma
de l’edificació són els següents:
a. L’alineació de l’edificació.
b. Les cotes de referència de la planta baixa.
c. L’altura màxima.
d. El nombre màxim de plantes.
e. El perímetre regulador.
f. El perfil regulador.
4. La col·locació relativa de les edificacions es regula
mitjançant els paràmetres següents:
a. Separació mínima entre edificacions.
b. Separació mínima de l’edificació als límits de
zona i als eixos de vial.
Art. 259. Configuració de l’ordenació.
1. L’ordenació de la forma de l’edificació podrà
adoptar una de les modalitats següents:
a. Configuració d’un sol mode. És l’anomenada
configuració unívoca o precisa. Els paràmetres específics d’aquesta configuració són:
– alineacions d’edificació
– altura màxima
– nombre límit de plantes
b. Configuració flexible o variable. Els paràmetres
específics d’aquesta configuració són:
– perímetre regulador
– perfil regulador
2. La cota de referència de la planta baixa és un paràmetre comú a les modalitats unívoca o precisa i
flexible o variable.
Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la. 24
1. Els paràmetres de distribució de l’edificabilitat

24. Veure modificació per al Municipi de Hospitalet de Llobregat
a la pàg. 324
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 146
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
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neta són els definits amb caràcter general, per a
tots els tipus d’ordenació. Les normes de cada
zona fixen, si escau, els valors màxims o mínims
admesos.
2. Com a excepció al que es disposa al número anterior, es fixa específicament, per a aquest tipus
d’ordenació, el paràmetre de percentatge màxim
d’ocupació en planta baixa.
Aquest percentatge és l’establert per les Normes
per a cada zona i, si no hi és, el que estableixin
els plans que s’aprovin per al desenvolupament
de les previsions d’aquest Pla General.
L’ocupació s’ha d’amidar per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de
l’edificació, inclosos els cossos sortints.
3. És aplicable a aquest tipus d’ordenació el que disposa l’article 250 d’aquestes Normes referent al
sòl lliure d’edificació.
4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions
o excavacions podran depassar l’ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa. Podran ocupar
fins a un trenta per cent de l’espai lliure d’edificació
corresponent, que sigui propietat privada.
Art. 261. Cota de referència de la planta baixa.
1. El Pla Parcial o el Pla Especial, segons la qualificació del sòl, ha de completar les determinacions
o previsions del Pla General establint, en tot cas,
en el que calgui per completar l’ordenació continguda en aquest Pla, les prescripcions o determinacions següents:
a. Regulació respecte del moviment de terres que
comporti el procés d’urbanització.
b. Cotes de referència dels plans d’anivellació i de
realització de terrasses en què se sistematitzi el
sòl edificable. Aquestes dades s’han de fixar als
plànols d’anivellaments i rasants i als d’ordenació
de l’edificació, sens perjudici de fixar‑hi també, els
anivellaments i rasants de les vies, places i espais
lliures restants.
Podrà adoptar‑se com a pla d’anivellament, la
cota natural del terreny, quan per circumstàncies
topogràfiques o per exigències de l’ordenació calgués modificar la configuració natural del terreny.
2. Les cotes de referència podran ser diverses per a
un mateix edifici. Les cotes de referència fixen la
base de mesurament de l’alçada màxima de l’edificació, qualsevol que sigui la modalitat de precisió
de la planta baixa.
3. Les cotes fixades al Pla Parcial o Pla Especial
hauran de ser respectades. No obstant això, podran augmentar‑se i disminuir‑se sense depassar
en un o altre cas, els 0,60 m., quan l’execució
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del projecte exigeixi una adaptació o reajust, dins
d’aquests límits, o quan una millor concepció tècnica o urbanística aconselli aquesta variació.
La variació requerirà l’elaboració d’un estudi de
detall, amb els documents precisos per justificar
el canvi de cota. També podrà incorporar‑se
aquesta documentació al projecte d’edificació,
però, en aquest cas, prèviament a l’atorgament de
la llicència, haurà de seguir‑se la tramitació establerta a l’article 41 de la Llei del sòl, corresponent
a l’aprovació, fins i tot la definitiva, a la corporació
municipal competent per a l’atorgament de la llicència. L’aprovació i l’atorgament de la llicència
podrà resoldre’s en unitat d’acte.
Art. 262. Paràmetres en la configuració unívoca.
Cal tenir en compte, en aquesta modalitat de l’ordenació de la forma de l’edificació, les regles següents:
1a. Alineacions d’edificació:
Són alineacions d’edificació les precisades al Pla
Parcial o al Pla Especial, segons els casos, que
determinen els límits de la planta baixa.
A manca de regla especial sobre reculades, al pla
parcial o al pla especial s’han d’aplicar, en allò que
sigui compatible amb la regulació específica, les
Normes aplicables al tipus d’ordenació de l’edificació segons alineacions de vial.
2a. Alçada màxima i nombre de plantes.
a. L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a
partir de la cota de referència de la planta baixa.
Quan l’edificació es desenvolupi escalonadament,
a causa del pendent del terreny, els volums d’edificació que es construeixin sobre cada una de les
plantes, o part de la planta, conceptuades com a
baixes, s’han d’ajustar a l’alçada màxima que correspongui per raó de cada una d’aquestes plantes
o parts de planta. L’edificabilitat total no podrà
superar el que resultaria d’edificar en un terreny
horitzontal.
b. Les alçades màximes i el nombre màxim de
plantes, a cada zona, són establertes en aquestes
Normes i, si no n’hi ha, les que s’han d’establir al
Pla Parcial o al Pla Especial, que hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions d’aquestes
Normes.
c. Per damunt de l’alçada màxima només es permetrà:
– la coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al trenta per cent, i que les seves arrencades
siguin línies horitzontals paral·leles als paraments
exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la màxima i el vol màxim no superi el dels
ràfecs; les golfes resultants no seran habitables.

– les cambres d’aire i elements de cobertura en
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada
total de 60 cm.
– les baranes fins a una alçada màxima d’1,80 m.
– els elements tècnics de les instal·lacions.
– els acabaments de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu.
d. Cal tenir en compte, en determinades zones,
la facultat d’edificar sobre palafits, cas en el qual
la planta baixa no computarà a efectes d’edificabilitat, en la part que estigui totalment oberta.
Els volums que interfereixin eventualment la continuïtat de l’espai obert, com els cossos d’escala,
caixes d’ascensor, els volums tècnics, els espais
de consergeria o de recepció, els garatges, els
locals comercials i altres cossos d’edificació, s’hi
han d’incloure a efectes de càlcul de la superfície
màxima de sostre edificable.
Art. 263. Paràmetres de la configuració flexible.
1. Els paràmetres específics d’aquesta configuració
de l’ordenació de l’edificació són el perímetre i el
perfil regulador.
2. S’entén per perímetre regulador de l’edificació les
possibles figures poligonals definides al pla parcial
o al pla especial per determinar la posició de l’edificació.
Totes les plantes i vols hauran de ser compresos
dins d’aquesta figura poligonal. L’ocupació de
l’edificació en planta baixa és l’assenyalada pel
pla o estudi de detall dins del perímetre regulador.
3. S’entén per perfil regulador totes aquelles limitacions dirigides a determinar la màxima envolupant
de volum dins del qual pugui inscriure’s el volum
de l’edificació que correspon a cada parcel·la per
la seva intensitat d’edificació; aquest perfil no
podrà ser depassat i s’haurà de mantenir dins del
gàlib definit: la coberta definitiva de l’edifici i els
volums corresponents als elements tècnics de les
instal·lacions.
Quan es pretengui que l’envolupant vingui limitada
superiorment per un pla horitzontal, n’hi haurà
prou a limitar l’alçada d’aquest pla. Quan aquest
límit superior tingui una altra forma constant per a
qualsevol secció normal a un eix de la planta serà
suficient la fixació del perfil de l’esmentat límit.
En els altres casos el Pla Parcial o el Pla Especial haurà d’adoptarà els mitjans de representació
oportuns per a la clara fixació de les limitacions
esmentades.
A les zones en què aquestes Normes fixen alçada
màxima, l’envolupant del volum màxim no podrà
depassar‑la. En els altres casos, el perfil regulador

no podrà assolir alçades que superin més de tres
plantes pis, nombre de plantes que resultaria
d’esgotar a cada planta pis la superfície compresa
dins del perímetre regulador.
Art. 264. Localització relativa de l’edificació. 25
1. Els paràmetres que regulen la localització relativa
de les edificacions són els següents:
a. Separacions mínimes entre edificacions.
b. Separacions mínimes de l’edificació als eixos
de vial i als límits de zona.
El règim d’aquests paràmetres és l’establert en
aquest article, completat, si escau, per les determinacions del Pla Parcial o el Pla Especial.
2. La separació mínima entre edificacions o cossos
d’edificació pretén la preservació de la intimitat i assegurar nivells convenients d’il·luminació i insolació.
a. Als efectes de preservació de la intimitat, la
distància mínima entre dos edificis pròxims és la
següent:
– Edificis de PB, PB+1P i PB+2P: 4 m.
– Edificis de PB+3P i PB+4P: 10 m.
– Edificis de PB+5P, PB+6P i PB+7P: 18 m.
– Edificis d’alçada superior a PB+7P: 20 m.
b. A efectes d’il·luminació i insolació, la conjugació
de les distàncies entre edificacions amb l’alçada
d’aquestes, determinats ambdós paràmetres al
Pla Especial o al Pla Parcial, ha de ser el que asseguri a totes les plantes d’edificació, una hora de
sol, com a mínim, entre les 10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any.
Els angles d’altitud i azimut del sol per a l’àrea
metropolitana de Barcelona, el dia indicat són els
següents:
Altitud

Azimut

10 hores

Hora

24 º

149 º

11 hores

28 º

164 º

12 hores

30 º

180 º

13 hores

28 º

196 º

14 hores

24 º

211 º

La condició d’una hora de sòl a tota planta d’edificació s’amidarà de la manera següent:
b.1. Als edificis, la profunditat edificable o amplada
dels quals, sigui inferior a 16 m., la disposició ha
de ser de manera que no quedi sense insolació,
en una longitud de façana superior a cinc metres,
una de les façanes situades en la direcció del llarg
25. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 278
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de l’edificació, un cop projectades a hores diferents les ombres de les edificacions pròximes.
Això no obstant, quan es disposin habitatges
sense ventilació creuada (sense donar a dues façanes oposades), l’anterior consideració haurà de
complir‑se per a les dues façanes de l’edificació
en la direcció de la llargària.
b.2. Als edificis la profunditat edificable o amplada
dels quals sigui superior a 16 m., hauran de complir‑se les condicions anteriors d’assolellada en
totes les façanes de l’edificació en la direcció de la
seva llargària.
b.3. Quan una edificació es projecti amb reculades a la façana, aquestes hauran de complir les
dimensions dels patis de ventilació, sense que
siguin d’aplicació les anteriors condicions d’insolació als plans d’edificació que les delimiten.
3. Les edificacions que segons el Pla Parcial o Pla
Especial puguin aixecar‑se amb façana a la xarxa
viària bàsica o pròximes als límits de zona, hauran
de preveure’s en aquells plans de manera que,
ateses l’alçada i la distància al vial o al límit de
la zona, els volums quedin compresos dins dels
angles traçats de la manera següent: recta horitzontal per qualsevol punt de l’eix del vial o del límit
de la zona i normal a aquests, i recta que passa
pel mateix punt situat en pla vertical que contingui
l’anterior i formant amb aquesta un angle de 60 º.

Secció 5a
Normes aplicables al tipus d’ordenació
tridimensional
Art. 265. Definició.
1. El model d’ordenació, designat amb el nom d’ordenació tridimensional, és el definit a l’article 69.4
d’aquestes Normes.
2. El Pla Parcial o el Pla Especial ha de contenir les
determinacions necessàries per assegurar un
tractament unitari en el desenvolupament de la
urbanització i de l’edificació.
Art. 266. Plans d’iniciativa privada.
1. Els plans d’iniciativa privada que adoptin el model
d’ordenació tridimensional hauran de contenir, a
més dels documents exigits amb caràcter general
i els que calguin per a l’ordenació dels volums
amb subjecció a aquestes Normes, un estudi econòmic d’execució d’infrastructures i de conservació i manteniment dels espais lliures, inclosos
els artificials.
2. Les garanties exigides al planejament de promoció
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privada hauran de preveure’s tenint en compte, a
més, els costos majors que comporta l’ordenació
tridimensional i, si és el cas, la conservació d’espais naturals o artificials a càrrec de particulars.
Art. 267. Subtipus d’ordenació tridimensional.
1. Els subtipus d’ordenació tridimensional previstos
en aquest Pla General són:
a. El de malla infrastructural de xarxes de servei i
de transport públic o de superposició d’infrastructures de transport i serveis.
b. El de placa tridimensional d’espais lliures.
2. Al primer dels subtipus, els espais lliures públics se
situen sobre el sòl i no en plantes pis, la segona modalitat situa en plantes pis els espais lliures públics.
Art. 268. Subtipus malla infrastructural.
1. El desenvolupament de les previsions d’aquest
Pla General per a l’ordenació tridimensional segons el tipus de malla estructural de xarxes de
servei i de transport públic, requereix l’elaboració
d’un Pla Especial o, si escau, d’un Pla Parcial.
2. El Pla, a més dels documents establerts amb caràcter general, requerirà necessàriament la incorporació d’un projecte de la malla infrastructural.
3. S’hi han de contenir les determinacions mínimes
següents:
a. Usos permesos a cada planta pis.
b. Cotes de referència o rasants de connexió amb
la malla tridimensional d’infrastructures.
c. Coordinació dels diferents usos amb les cotes
en què se situïn els diferents mitjans de transport.
d. Localització dels espais destinats a canals de
comunicació, per als diferents mitjans de transport.
e. Comunicacions horitzontals i verticals, accessos, correspondències i espais per a la circulació de vianants.
f. Localització d’espais lliures per a ventilació de
les diferents unitats d’edificació.
g. Solució dels problemes de veïnatge entre unitats privades i també respecte a espais públics.
4. L’edificació situada per damunt del nivell a partir
del qual no hi hagi espais públics per a la malla
de vialitat i transports, s’haurà de regir pel tipus
d’ordenació per volumetria específica.
Art. 269. Subtipus placa tridimensional.
1. Al subtipus tridimensional s’aplica tot el que s’ha
disposat a l’article anterior. Per tant, s’haurà
d’aprovar el Pla Especial o, arribat el cas, el Pla
Parcial i s’haurà d’incorporar com a document
d’aquest un projecte d’infrastructura que prevegi

les solucions tècniques respecte a la seva execució i que resolgui les condicions de seguretat,
higiene, estètica i funcionament del conjunt.
2. A més del que es disposa al número anterior, i per
remissió a l’apartat 3) de l’article precedent, s’hi
han d’incloure les determinacions següents:
a. Usos admesos a cada planta i règim de compatibilitat i limitacions, si escau.
b. Àrees que tenen una destinació i una conservació públiques.
3. L’administració municipal i, arribat el cas, la que
sigui competent per a l’aprovació del Pla, podrà
exigir per raons tècnico‑urbanístiques els plànols,
estudis i projectes que, en el cas de la promoció
privada, assegurin la realització del Pla.
Quan es promogui i, si escau, s’executi per promotors diferents la placa tridimensional i les construccions per damunt de l’última planta amb espais públics, l’Administració exigirà els documents
que assenyala el paràgraf anterior i les garanties
necessàries per tal d’assegurar les condicions de
qualitat i de coordinació dimensional que ha de
complir la construcció.
Art. 270. Espais lliures.
1. El promotor del Pla podrà oferir, i l’Administració
acceptar, que la reserva de sòl per a dotacions
públiques i la seva cessió corresponent s’efectuïn
sens perjudici de la prestació eficaç del servei mitjançant la seva ubicació en una planta elevada. Els
espais lliures de cessió obligatòria podran disposar‑se per a idèntica finalitat, i en els termes que
convinguin l’Administració i el particular, en planta
elevada, sempre que la seva superfície no es redueixi.
2. La previsió d’espais per a estacionaments no
podrà ser inferior al doble dels establerts amb caràcter general, per a estacionaments a l’aire lliure.
Art. 271. Apreciació de l’interès públic del Pla
d’iniciativa privada.
1. L’administració competent, en les diverses fases
d’aprovació, valorarà l’interès públic, social o comunitari de la iniciativa privada, acollida a un dels
subtipus d’ordenació tridimensional.
2. L’aprovació podrà denegar‑se no solament perquè
no s’ajusti el pla a les previsions legals i al que, si
escau, estableixen aquestes Normes, sinó a més,
per raons tècnico‑urbanístiques, o d’interès públic, social o comunitari. També podrà denegar‑se
quan els interessos generals facin més desitjable
una altra solució urbanística.

Capítol III
Règim dels usos i usos de les
zones
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 272. Classes dels usos.
1. A efectes d’aquestes Normes i de les que, en desenvolupament d’aquest Pla General, s’incloguin
als Plans Parcials i als Plans Especials, s’estableixen les classes d’usos següents:
1.1. Usos permesos
1.2. Usos prohibits
2.1. Usos públics
2.2. Usos privats
2.3. Usos col·lectius
3.1. Ús d’habitatge
3.2. Ús residencial
3.3. Ús comercial
3.4. Ús d’oficines
3.5. Ús industrial
3.6. Ús sanitari
3.7. Ús religiós i cultural
3.8. Ús recreatiu
3.9. Ús esportiu
4.1. Ús d’estacionament
4.2. Ús de garatge‑aparcament
2. L’ús corresponent a cases‑quarters, comissaries
de policia i utilitzacions anàlogues s’entén compatible amb qualsevol dels usos relacionats abans.
Art. 273. Usos permesos.
1. Són usos permesos els que són expressament
admesos a la regulació de les zones o subzones, i
si escau, no es comprenen en algun dels supòsits
dels usos prohibits.
2. Per tal de ser admesos, determinats usos requereixen certes limitacions o imposen la necessitat
d’una regulació especial de l’entorn.
Aquests usos són els següents:
a. Usos compatibles
b. Usos condicionals
c. Usos condicionats
d. Usos temporals
e. Usos provisionals.
3. Usos compatibles són els que poden donar‑se
simultàniament o coexistir. La llicència municipal
podrà condicionar‑se al fet que s’estableixin les
restriccions necessàries en la intensitat o en la
forma de l’ús perquè puguin concórrer en un mateix sòl, edifici o lloc.
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4. Usos condicionals són aquells que per les seves
característiques requereixin regulacions específiques de l’entorn.
5. Usos condicionats són els que necessiten certes
limitacions per ser admesos.
6. Usos temporals són els establerts per termini limitat o per temps indeterminat revocables a voluntat de l’Administració, segons els objectius de
l’ordenació urbanística.
7. Usos provisionals són aquells que, perquè no necessiten obres o instal·lacions permanents i no dificulten l’execució dels plans, poden autoritzar‑se
amb caràcter provisional en els termes disposats
per l’article 58.2 de la Llei del sòl.
Art. 274. Usos prohibits.
1. Usos prohibits són aquells que impedeixen les
Normes d’aquest Pla, les ordenances dels Plans
Parcials o dels Plans Especials, els catàlegs, les
ordenances municipals o les disposicions estatals
promulgades en matèria de seguretat, salubritat,
moralitat o tranquil·litat.
2. També són usos prohibits aquells que, encara que
no estigui expressament vedats, són incompatibles amb els usos permesos, encara que se’ls
sotmeti a restriccions en la intensitat o forma de
l’ús.
Art. 275. Usos públics, privats i col·lectius.
1. Usos públics, als efectes d’aquestes Normes i
de les contingudes als plans que desenvolupin el
que disposa aquest Pla General, són els referents
als usos i serveis públics realitzats o prestats per
l’Administració o per gestió dels particulars sobre
béns de domini públic.
2. Usos privats són els que es realitzen per particulars en béns de propietat privada i no estan compresos a l’apartat següent.
3. Usos col·lectius són els privats destinats al públic
i als quals s’accedeix perquè es pertany a una associació, agrupació, societat, club o organització
similar o per l’abonament d’una quota, d’un preu
o d’una contraprestació anàloga.
4. En els usos públics també s’inclouen els realitzats
per l’Administració en béns de propietats particular mitjançant arrendament o qualsevol altre títol
d’ocupació.
Art. 276. Ús d’habitatge.
L’habitatge és l’edifici o part d’un edifici destinat a
allotjament o residència familiar. S’estableixen les categories d’ús d’habitatge següents:
a. Habitatge unifamiliar. És el situat en una parcel·la
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independent, en edifici aïllat o agrupat horitzontalment a un altre d’habitatge o de diferent ús, i amb
accés exclusiu.
b. Habitatge plurifamiliar. És l’edifici constituït per
habitatges amb accés i elements comuns. S’inclouen en aquesta categoria els apartaments o habitatges de superfície i programa funcional reduït.
Art. 277. Ús residencial.
1. És l’ús que correspon a aquells edificis que es
destinen a allotjaments comunitaris, com són residències, asils, llars de vells, de matrimonis o de
joventut i a l’allotjament temporal per a transeünts,
com poden ser hotels, apart‑hotels, motels i, en
general, els del ram de l’hostaleria.
2. S’inclou a l’ús residencial el relatiu a la residència
mòbil que es desenvolupa en espais lliures d’edificació amb serveis complementaris tals com càmpings, caravànings o similars.
Art. 278. Ús comercial. 26
1. És l’ús corresponent a locals oberts al públic destinats al comerç a l’engròs o al detall, magatzems
exclusivament comercials i locals destinats a la
prestació de serveis privats al públic, com poden
ser perruqueries, salons de bellesa, de rentada,
de planxada i similars.
2. Els usos comercials que per les seves característiques, matèries manipulades o emmagatzemades
o mitjans emprats, originin molèsties o generin
riscos a la salubritat o a la seguretat de les persones o de les coses s’han de regir per l’establert
per a l’ús industrial.
Art. 279. Ús d’oficines. 27
S’inclouen en aquest ús el de les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat; els de
banca, borsa, assegurances; els que, amb caràcter
anàleg, pertanyin a empreses privades o públiques, i
els despatxos professionals.
Art. 280. Ús industrial. 28
1. S’hi comprenen els següents:
1r. Les indústries d’obtenció, transformació i
transport.
2n. Els magatzems destinats a la conservació,
guarda i distribució de productes, amb subminis26. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
27. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès
a la pàg. 287
28. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès
a la pàg. 346

trament exclusiu a detallistes o majoristes, instal·
ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de
venda directa.
3r. Els tallers de reparació.
4r. Les estacions de servei i de rentada de vehicles
i garatges.
5è. Les activitats que pels materials emprats. manipulats o despatxats, o pels elements tècnics que
s’utilitzen poden ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones, o danys als béns.
2. Usos industrials diferents als definits en aquest
article són els usos extractius (d’explotació de
mines o pedreres), agrícoles, pecuaris i forestals
s’han de regular pel que disposa la legislació específica en la matèria i, si escau, pel que disposen
aquestes Normes.
Art. 281. Ús sanitari.
1. Ús sanitari és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultoris i similars.
2. També s’inclouen en l’ús sanitari les clíniques veterinàries i establiments similars.
Art. 282. Ús religiós i cultural.
Es comprenen en aquest ús, l’educatiu, el de l’ensenyament en tots els seus graus i modalitats, el de museus, biblioteques sales de conferències, sales d’art i
similars, i el d’activitats de tipus socials, com poden
ser centres d’associacions, agrupacions, col·legis i similars. També comprèn el d’activitats de tipus religiós
com esglésies, temples, capelles, convents, centres
parroquials i anàlegs.
Art. 283. Ús recreatiu.
L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries de l’oci i del temps lliure, no comprès en
cap altra qualificació. S’inclou en aquest ús el dels
espectacles de tota índole, com també els esportius.
Art. 284. Ús esportiu.
S’inclou en aquest ús el dels locals o edificis condicionats per a la pràctica i l’ensenyament dels exercicis de
cultura física i esports.
Art. 285. Simultaneïtat dels usos.
1. Quan una activitat comprengui diversos usos permesos, i sempre que siguin compatibles entre sí,
cadascun haurà de complir les condicions que es
determinin a les normes específiques aplicables.
2. El que disposa el paràgraf anterior s’aplicarà,
també, als usos que, per la seva naturalesa, no
tan sols siguin compatibles sinó que també complementin l’activitat considerada.

Secció 2a
Disposicions sobre ús industrial
Art. 286. Classificació.
1. A efectes de l’admissió de l’ús industrial, les indústries i assimilades es classifiquen tenint en
compte les incomoditats, els efectes nocius per
a la salubritat, els danys que puguin ocasionar i
les alteracions que puguin produir sobre el medi
ambient i per l’entorn en què són situades.
2. Pel primer concepte es classifiquen en sis categories; i pel segon criteri s’estableixen sis situacions.
Art. 287. Categories.
1. La classificació d’indústries és la següent:
1a categoria: Activitat admesa en promiscuïtat
amb l’habitatge.
2a categoria: Activitat compatible amb l’habitatge.
3a categoria: Activitat no admesa contigua a habitatge, tret de a sectors especialment reglamentats.
4a categoria: Activitat no admesa contigua a habitatge, però sí contigua a uns altres usos d’indústria.
5a categoria: Activitat no admesa en edificis contigus a uns altres usos.
6a categoria: Activitats perilloses que han d’estar
apartades de tota altra activitat o habitatge.
2. La determinació de categories s’estableix d’acord
amb els criteris següents en concordança amb
els graus de molèstia que es determinen a l’article
289.
2.1. La primera categoria comprèn aquelles activitats no molestes per a l’habitatge i
e s
refereix a les de caràcter individual o familiar que
utilitzin màquines o aparells moguts a mà o motors de potències inferiors a 1 kW cadascun.
2.2. Les activitats de segona categoria han de
ser compatibles amb l’habitatge, i comprenen
els tallers o petites indústries que per les seves
característiques no molestin amb despreniment
de gasos, pols, olors o produeixin sorolls i vibracions que puguin ser causa de molèsties per al
veïnatge. S’inclouen les indústries o tallers amb
menys de vuit llocs de treball i motors de potència
inferior a 3 kW cadascun.
2.3. Les activitats de tercera categoria comprenen
aquelles que, encara que adoptin mesures correctores, puguin originar molèsties per a l’habitatge,
motiu pel qual, en general, no s’admetran contigües a aquests, excepte en sectors especialment
reglamentats.
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2.4. Les activitats de quarta categoria són les incòmodes no admeses si són contigües a l’habitatge,
però sí les contigües als altres usos i indústries.
Comprenen la mitjana i gran indústria en general,
amb exclusió de les que la seva insalubritat no pot
ser reduïda a límits compatibles amb la proximitat
de les altres activitats.
2.5. La categoria cinquena comprèn aquelles activitats de caràcter perillós i que amb les seves
mesures particulars de condicionament puguin
autoritzar‑se en zones industrials distanciades de
tota activitat que els sigui aliena.
2.6. La categoria sisena comprèn aquelles activitats que per les seves característiques especials
de nocivitat o perillositat hagin d’instal·lar-se en
zones especials destinades a aquest tipus d’indústries.
3. S’entén per activitats de serveis les que s’han de
prestar a una comunitat d’habitatges o residents.
Sense que aquesta enumeració sigui exhaustiva,
comprèn bugaderies, túnels de rentat de vehicles,
instal·lacions de climatització, de manutenció
d’aparells elevadors i anàlogues.
Aquestes activitats no s’han de classificar, en general, en categories industrials llevat que la seva
envergadura o les molèsties o perillositat que puguin produir corresponguin a les que originaria
una activitat de determinada categoria.
3.1. S’entén per instal·lació auxiliar d’una indústria els dipòsits de combustibles destinats a calefacció, elements de transport intern i manutenció,
com també les instal·lacions de climatització, depuració i anàlogues, al servei de l’activitat pròpia.
Aquestes instal·lacions aniran regulades per la
seva reglamentació, tant estatal com municipal
i, en casos especials, per les Normes de serveis
tècnics municipals i, si no n’hi ha, de la Comissió
Delegada de Sanejament.
3.2. Tant les activitats de serveis com les instal·
lacions auxiliars anteriorment definides, no es
classificaran en categories industrials, llevat que
per les seves dimensions i naturalesa, o per les
molèsties que produeixin, els correspongui la inclusió com a activitat de determinada categoria.
3.3. Els garatges privats per a vehicles de turisme
i motocicletes es consideraran de primera categoria i els garatges o aparcaments públics de
segona, tret que per les seves molèsties presumibles o característiques especials hagin de considerar‑se de categoria superior.
En tot cas, quan l’ús de garatge o aparcament públic, amb o sense estació de servei, es desenvolupi en un edifici destinat exclusivament a aquesta
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activitat, serà qualificat de segona categoria.
3.4. Els tallers de reparació, en especial d’automòbils, seran objecte d’una norma específica
complementària, d’acord amb el seu caràcter mixt
de servei i activitat industrial.
3.5. Els magatzems definits a l’article 280.1.2n.
es classificaran, en general, com de segona categoria, llevat que per les seves molèsties o característiques especials hagin de considerar‑se de
categoria superior.
3.6. Les estacions de serveis en local exclusiu
d’aquesta activitat o conjuntament amb garatge
o aparcament públic, es consideraran de segona
categoria.
Els locals en situació tercera, podran destinar‑se a
l’ús de garatge públic o aparcament, amb o sense
estació de servei quan no tinguin dipòsits de carburants.
Art. 288. Situació dels locals industrials segons la
seva ubicació. 29
1. Als efectes de l’ús industrial s’entendrà per planta
pis la que correspon a una cota superior a la de
qualsevol de les vies públiques a les quals l’edificació tingui façana; per planta baixa la immediatament inferior a les plantes pis, i per soterranis les
inferiors a la planta baixa.
2. S’entendrà per edifici industrial, en zones on s’admeti la construcció d’habitatges, aquell que les
seves parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, deixin un espai lliure
mitjà de 15 cm, sense que cap punt no pugui ser
inferior a 5 cm, no tenint contacte amb els edificis
veïns, excepte en façanes on es disposarà l’aïllament per juntes de dilatació, i a la part superior on
es disposarà una tanca o protecció amb material
elàstic, per tal d’evitar la introducció de deixalles o
aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció
i conservació de les juntes de dilatació de façanes
i la protecció superior són a càrrec del propietari
de l’edifici industrial.
3. Els edificis industrials hauran de complir les condicions següents:
a. L’accés haurà de ser independent del corresponent als habitatges, a excepció de la del porter o
vigilant.
b. L’accés de mercaderies serà exclusiu i independent del del personal fins a la línia de façana.
c. L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, a la qual tinguin
accés tots els locals destinats a magatzem o in29. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
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dústria i amb capacitat suficient per a una plaça
per planta i un accés que permeti l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública.
d. S’hauran d’ubicar en carrers d’amplada no inferior a 10 m.
4. A fi de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, las situacions
es classificaran en:
Situació 1a
a. En planta pis d’edifici d’habitatges i en plantes
inferiors d’aquests amb accés a través d’espais
comunitaris.
b. En planta pis d’edifici no classificat com a industrial o sense habitatges.
Situació 2a
a. En plantes baixes o inferiors, fins a la profunditat
edificable d’edifici amb habitatge i amb accés exclusiu i independent.
b. En planta baixa o inferior d’edifici no industrial,
no destinat a ús d’habitatge i amb accés exclusiu
directe immediat des de la via pública.
c. En planta baixa o inferior d’edifici no industrial
no immediat a la via pública, no inclòs als casos a.
i b. i amb accés independent des de la via pública.
Situació 3a
Edificis o locals classificats com a industrials a l’interior de l’illa.
Situació 4a
a. En edificis qualificats com a industrials, amb
façana al carrer, no exclusiu per a la mateixa activitat.

b. En edifici qualificat com a industrial, amb façana
al carrer, i exclusiu per a una única activitat.
Situació 5a
a. En edifici situat en zones industrials i aïllat per
espais lliures.
b. En edificis exclusius situats en zones industrials, dedicats a una única activitat i separats dels
altres veïns per espais lliures d’amplada superior
a set metres.
Situació 6a
En edificis aïllats en zones allunyades de nuclis urbans. (Veure Taula 6)
Art. 289. Límits màxims a cada categoria.
1. Els límits màxims a cada categoria i per a cada
una de les situacions possibles, es refereixen als
elements següents:
a. Relació de potència per metre quadrat de superfície destinada a ús industrial.
b. Potència mecànica.
c. Grau de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat.
2. La determinació de categories s’establirà segons
les molèsties, nocivitat, insalubritat i perill. Dins
d’aquestes es consideren els efectes següents:
Molèsties
Soroll (a l’exterior del local propi i veí més afectat).
Fums, gasos, bafs i olors.
Pols
Aigües residuals.
Residus industrials.
Transports, càrrega i descàrrega.
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Instal·lacions visibles.
Aglomeracions del personal.
Calor.
Vibracions.
Nocivitat i insalubritat
Gasos i elements contaminants.
Aigües residuals.
Matèries i manipulació.
Radiacions.
Abocaments i deixalles.
Perillositat
Manipulació i classificació de materials combustibles i inflamables.
Processos de producció i recipients a pressió perillosa.
Materials explosius.
Vessament i abocament de substàncies químiques agressives.
Condicionaments i aptitud del local.
Condicionaments i aptitud dels accessos.
3. Les indústries de categoria superior a segona no
seran tolerades a menys de 14 m. d’edificis d’ús
religiós, cultural, d’espectacle públic i sanitari.
Recíprocament tampoc no podran autoritzar‑se
els usos ressenyats respecte a tota indústria legalment establerta de categoria superior a la segona,
a distància menor que la indicada.
4. Els límits màxims de cada categoria per a cadascuna de les situacions possibles expressades en
kW/m2 i kW totals per a la potència mecànica,
són els consignats al quadre adjunt a l’article 288.
L’Administració concretarà els nivells de molèstia,
nocivitat, insalubritat o perill per assolir l’objectiu
de protecció del medi ambient i de tranquil·
litat, salubritat i seguretat ciutadana d’aquestes
Normes.
5. Els límits sonors s’han d’amidar en decibels A i la
seva determinació s’ha d’efectuar a l’exterior de
l’edifici propi i a l’interior del veí més afectat per
les molèsties de la indústria, i en les condicions
menys favorables, establint‑se un límit màxim de
3 dBA sobre el nivell de fons.
La comprovació d’ambdós termes s’ha d’efectuar
amb la indústria parada totalment i en ple funcionament de tots els seus elements.
6. S’entendrà com a soroll de fons l’ambiental,
sense els valors punta accidentals.
7. Els límits de potència fixats al quadre anterior tant
per al total de la instal·lació com per a la potència
individual de cada motor, podran ser depassats en
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aquells casos en què, a criteri dels Serveis Tècnics
Municipals i amb la conformitat de la Comissió
Delegada de Sanejament, el grau de molèstia, nocivitat o perill no depassi la categoria autoritzada a
l’emplaçament proposat.
Per a la posada en marxa caldrà una certificació
del tècnic responsable de la instal·lació, que acrediti que aquesta s’ha realitzat completament ajustada al projecte autoritzat.
Art. 290. Qualificació d’activitats.
1. Per a la qualificació de les activitats en molestes,
insalubres, nocives o perilloses es tindrà en
compte el que disposa el Decret 2414/1961, de
30 de novembre i les seves disposicions modificatives i de desenvolupament o el que estableixin
les que les substitueixin, i també el previst per
les ordenances municipals actuals o les que es
promulguin en l’esdevenidor respectant, sempre,
aquestes Normes del Pla General
2. Les ordenances actualment vigents o les que
es promulguin més endavant respecte a l’ús industrial i règim dels elements industrials o sobre
protecció del medi ambient i contra l’emissió de
sorolls, vibracions, fums, olors i qualsevol forma
de contaminació es consideren part integrant del
conjunt normatiu de l’ús industrial i són de compliment obligatori i directe sense necessitat d’acte
previ o requeriment de subjecció individual.
Art. 291. Límits de kW/m2 i de potència
mecànica segons categoria.
1. Els límits màxims a cada categoria i per a cadascuna de les situacions possibles, expressats
en kW/m2 i potència total, són els que figuren al
quadre adjunt a l’article 288.
2. Per a l’aplicació d’aquests límits s’han de tenir en
compte les regles següents:
a. La potència computada no ha d’incloure la
necessària per accionar muntacàrregues, ascensors, condicionadors d’aire, calefacció i aparells
per al condicionament del local i per a manutenció.
b. La superfície computada no ha d’incloure sinó
la destinada a la indústria, amb exclusió de la utilitzable per a despatxos, oficines i dependències
auxiliars no industrials.
c. Quan una mateixa activitat industrial ocupi diverses situacions en un mateix edifici, la potència
a instal·lar a cadascuna d’aquestes ha d’estar
d’acord amb el quadre esmentat en aquest article.
d. Els límits de la potència a què es refereix el
quadre esmentat al paràgraf 1 d’aquest article

s’ha de reduir en un 50 per 100 per a totes aquelles indústries en les quals la transmissió de potència es realitzi mitjançant embarrats.
e. Els límits màxims segons els que corresponguin
a la màxima categoria autoritzable en el seu emplaçament.
Art. 292. Consideració de la categoria quan
s’apliquen mesures correctores.
1. Quan pels mitjans tècnics correctors utilitzables i
de reconeguda eficàcia s’eliminin o redueixin les
causes justificatives de la inclusió d’una activitat
industrial en una categoria determinada, l’Administració podrà considerar aquesta activitat, a tots
els efectes, com de categoria immediata inferior.
2. Si les mesures tècniques correctores no aconsegueixin l’efecte justificatiu de la inclusió a la categoria inferior i en el termini que s’atorgui a l’industrial per a la correcció de deficiències o l’adopció
d’altres mesures (que no podrà ser superior, en
cap cas, a dos mesos) no se’n garanteixi el funcionament eficaç, l’Administració acordarà el cessament o clausura de l’activitat no permesa segons
les normes generals.
Art. 293. Modificació de categoria.
1. Perquè una indústria de tercera categoria pugui
ser considerada de segona, seran condicions indispensables, com a mínim:
a. Que no utilitzi operacions o procediments en
els quals calgui la fusió de metalls, o bé processos
electrolítics o que puguin desprendre olors, vapors, fums o boires.
b. Que tampoc no utilitzi dissolvents inflamables
per a la neteja de la maquinària o qualsevol altra
operació.
c. Que les matèries primeres no continguin matèries volàtils inflamables o tòxiques o molestes i
que els bafs que puguin desprendre‑se’n siguin
recollits i expulsats a l’exterior per una xemeneia
de característiques reglamentàries.
d. Que la instal·lació de la maquinària sigui tal que
ni als locals de treball ni a cap altre s’originin vibracions, o que aquestes no es transmetin a l’exterior.
e. Que la insonorització dels locals de treball sigui
tal que al seu defora i al lloc més afectat pel soroll
originat per l’activitat, el nivell sonor no s’incrementi en més de 3 dBA.
f. Que quan la superfície industrial sigui superior
a dos‑cents metres quadrats (200 m2) disposi
d’una zona exclusiva per a càrrega i descàrrega
de mercaderies amb la capacitat mínima d’un

camió, fins a cinc‑cents metres quadrats (500 m2)
de superfície industrial i de dos camions per a superfícies més grans.
g. Que des de les 21 hores fins a les 8 hores
només es permeti la càrrega i descàrrega de furgonetes (càrrega màxima inferior a 3.500 kg. i
sempre dins del local tancat destinat a aquesta
finalitat.
h. Que a més a més de les precaucions contra
incendi preceptives en tot el local on existeixin matèries combustibles (com retalls de paper o cartró,
o plàstic o encenalls de fusta, cartró o plàstic
combustibles) s’instal·lin sistemes d’alarma per a
fums o de ruixadors automàtics
2. Només s’autoritzarà el canvi de categoria de l’activitat en locals no situats sota habitatges.
3. Una activitat de categoria superior mai no es
podrà reduir a la categoria primera.

Secció 3a
Àrees extractives (2)
Art. 294. Àrees extractives.
1. El Pla General ha assenyalat unes àrees dins del
sòl destinat a parc forestal, equipaments comunitaris i afectacions generals, on es permeten usos
extractius, amb un caràcter de provisionalitat,
mentre la importància d’aquests usos i els objectius urbanístics no justifiquin la destinació específica prevista al Pla.
2. Els ajuntaments i, si escau, la Corporació Metropolitana adoptaran, dins de la seva competència,
les mesures necessàries per a assegurar les condicions ambientals i l’adequació final del sòl a la
previsió continguda al Pla.
3. L’ús extractiu, perquè està comprès a l’article
178 de la Llei del sòl, serà objecte de llicència. A
aquesta llicència s’ha d’incorporar el contingut necessari per assegurar que a la cessació o acabament de l’activitat extractiva, el sòl quedi adaptat
a les condicions necessàries per servir a la seva
destinació urbanística.
Aquests objectius podran afermar‑se mitjançant
qualsevol de les formes de garantia o d’obligació
vàlides en Dret. El titular de l’explotació, que alhora
sigui propietari del sòl, podrà oferir, en substitució
de les fórmules de garantia, la cessió gratuïta del
sòl al Patrimoni Municipal, perquè aquesta titularitat es transfereixi en acabar l’explotació. L’Administració podrà acceptar aquesta cessió sempre
que el termini d’explotació concedit no es fixi en
més de cinquanta anys.
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4. El que es disposa al número anterior, ho és sens
perjudici de la potestat administrativa de revocació
de l’autorització d’explotació i de l’expropiació per
a l’adquisició del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la transferència coactiva.

Secció 4a
Disposicions sobre estacionaments i
aparcaments
Art. 295. Definició.
1. S’entén per “estacionament” l’àrea o lloc obert
fora de la calçada, especialment destinat a parada
o terminal de vehicles automòbils.
2. Es designen amb el nom “d’aparcament”, els espais situats al subsòl, en el sòl o edificacions i les
instal.lacions mecàniques especials destinades a
guardar vehicles automòbils.
Art. 296. Reserva d’espais per a estacionament. 30
1. Els Plans Parcials, en sòl urbanitzable, i els Plans
Especials, en les reserves per a equipaments generals i cementiris, hauran de preveure sòl per a
estacionaments, segons l’edificabilitat i els usos,
de manera que s’asseguri espai suficient per a parades terminals de vehicles automòbils.
2. També hauran de preveure’s per a estacionament
als plans de reforma interior referents a zones de
remodelació i a aquelles altres, de diferent qualificació, en què la reforma interior comporti un
volum global d’edificació superior a l’actual.
Art. 297. Condicions dels estacionaments als
Plans Parcials i als Plans Especials.
Les determinacions o exigències mínimes previstes
per a estacionaments han de respectar les regles següents:
a. No es poden computar, per a estacionaments,
les superfícies de calçades.
b. Quan de l’aplicació de les determinacions
mínimes referides a metres quadrats d’estacionament resulti un nombre fraccionari de places,
qualsevol fracció igual o menor a la meitat podrà
descomptar‑se. Tota fracció superior a la meitat,
haurà de computar‑se com a un espai més per a
estacionament.
c. Els espais d’estacionament, exigits en
aquestes Normes, hauran d’agrupar‑se en àrees
específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a “buits urbans” ni a
distàncies excessives a les edificacions i instal.
lacions.
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d. Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i
àrees de maniobra, per a cada plaça d’estacionament haurà de preveure’s, com a mínim, una
superfície de sòl de 2,40 m. d’amplada per 5,40
m. de longitud.
e. Qualsevol espai d’estacionament s’haurà d’o
brir directament a la calçada, mitjançant una connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat
i sigui eficient en l’accés i sortida dels vehicles,
coherentment amb el moviment de trànsit. L’amplada màxima de cadascun dels accessos a l’estacionament des de la via pública no depassarà
de 7,50 m.
f. Tots els espais d’estacionaments hauran d’estar
pavimentats.
g. Els espais oberts per a estacionaments hauran
d’integrar‑se al paisatge urbà. A aquests efectes
s’ha de disposar l’entorn que calgui d’arbrat, jardineria, talussos o elements que assegurin aquesta
integració.
h. La il·luminació dels espais d’estacionament no
ha de crear enlluernament que ocasioni molèsties
als sectors, zones o llocs propers.
i. A les àrees d’estacionament no es permet cap
tipus d’activitat relacionada amb la reparació, entreteniment o neteja de vehicles.
Art. 298. Previsió d’aparcaments als edificis. 31
1. Els edificis de nova planta hauran de projectar‑se
perquè comptin amb aparcaments a l’interior de
l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar,
a raó d’un mínim de 20 m2 per plaça, incloses
rampes d’accés, àrees de maniobra, illetes i voravies.
30. Veure modificació per al Municipi de Hospitalet de Llobregat
a la pàg. 324
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 147
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
Veure modificació per al Municipi de Sant Just Desvern a la
pàg. 357
31. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 147
i pàg. 175
Veure modificació per al Municipi de Hospitalet de Llobregat
a la pàg. 324
Veure modificació per al Municipi de Ripollet a la pàg. 338
Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí
a la pàg. 356 i pàg. 357
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 364 i pàg. 371
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 292
Veure modificació per al Municipi de Gavà a la pàg. 320
Veure modificació per al Municipi de Sant Just Desvern a la
pàg. 358

2. Les places mínimes d’aparcament que s’hauran
de preveure són les següents:
A. Edificis d’habitatge.
a. En sòl urbà una plaça per cada habitatge de
més de 130 m2 o una plaça per cada dos habitatges de 80 a 130 m2 i una plaça per cada quatre
habitatges menors de 80 m2, tot referit a superfície construïda.
b. En sòl urbanitzable objecte d’un pla parcial, les
que es fixin en aquest, amb el límit mínim d’una
plaça, almenys, per cada 200 m2 d’edificació i
es completarà l’estàndard legal per mitjà de la reserva de superfície d’estacionament.
c. En sòl urbà, objecte d’un Pla Especial de Reforma Interior, les que s’hi fixin, amb un mínim
d’una plaça per cada 200 m2 de sostre edificable
potencial.
B. Edificis públics o privats per a oficines,
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs i similars.
Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos.
C. Edificis amb locals comercials al detall i
grans magatzems de venda.
Quan la superfície comercial, sumades totes les
plantes de l’edifici amb destinació comercial, depassi de 400 m2, hauran de comptar amb una
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície
construïda.
D. Indústries, magatzems i, en general, locals
destinats a ús industrial.
Una plaça d’aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d’una plaça
per cada 100 m2 de superfície útil.
E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes,
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, gimnasos i
anàlegs.
Una plaça d’aparcament per cada quinze localitats i quan excedeixin de cinc‑centes localitats de
cabuda, una plaça per cada deu localitats.
F. Hotels, residències i similars.
a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça
d’aparcament per cada tres habitacions dobles o
l’equivalent de senzilles.
b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles.
c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions
dobles o l’equivalent de senzilles.
G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
Una plaça d’aparcament per cada deu llits.
H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑
legs.

Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en
aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.
3. Les exigències establertes als paràgrafs anteriors
són mínimes i, en conseqüència, podran establir‑se’n d’altres de superiors a les ordenances
municipals sobre aparcaments.
Art. 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments
en edificis. 32
1. Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels expressats a l’article anterior, el nombre mínim de
places d’aparcament ha de ser el que resulti dels
diferents usos.
2. Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos
no especificats a l’article anterior, s’hauran de preveure les places d’aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l’article anterior.
3. El que s’ha disposat a l’article anterior sobre previsions mínimes d’aparcaments és també aplicable
als edificis que siguin objecte d’ampliació del
volum edificat. La previsió ha de ser la corresponent a l’ampliació. Quan es tracti d’indústries per
a l’aplicació d’aquesta regla amb caràcter obligatori, caldrà que l’augment signifiqui una disponibilitat major de superfície útil, superior al 25 per 100
de l’anterior a l’ampliació.
4. També s’hauran d’aplicar les regles sobre previsions d’aparcaments als casos de modificació
d’edificacions o instal·lacions que comportin un
canvi d’ús.
5. Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article anterior, l’exigència de places d’aparcament sigui
inferior a quatre, i pugui afrontar‑se el previsible
nombre de vehicles en aparcaments públics o
privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar‑se de l’obligació de reserva d’aparcament en l’edifici propi.
6. Podran substituir‑se totalment o parcialment les
previsions d’espais per a aparcaments als edificis,
per la previsió d’espais contigus d’aparcament,
quan el sector o la zona urbana, per les seves pe32. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 148 i
pàg. 176
Veure modificació per al Municipi de Hospitalet de Llobregat
a la pàg. 325
Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí a la
pàg. 356 i pàg. 357
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 364 i pàg. 373
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 127
Veure modificació per al Municipi de Gavà a la pàg. 320
Veure modificació per al Municipi de Sant Just Desvern a la
pàg. 361
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culiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin,
però l’autorització ha d’establir les condicions
pertinents per tal de garantir la impossibilitat que
uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.
Art. 300. Condicions dels aparcaments. 33
1. L’amplada dels accessos als aparcaments no
podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits
de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta
amplada haurà de respectar‑se a l’entrada de
l’aparcament i al tram corresponent, com a mínim
als quatre primers metres a partir de l’entrada.
2. Els aparcaments amb capacitat per a més de
quaranta places hauran de comptar amb accessos per a vianants des de l’exterior, separats
de l’accés de vehicles o protegits adientment, i
amb una amplada mínima de 0,90 m.
Art. 301. Ordenances sobre aparcaments.
Les ordenances municipals o metropolitanes que es
promulguin per regular les condicions tècniques de
la construcció d’aparcaments i de les seves instal·
lacions, en tots els seus aspectes, i de les de seguretat, vigilància i protecció contra incendis, sorolls i altres riscos o molèsties, hauran de respectar l’establert
en aquestes Normes i, si escau, el que disposin els
preceptes sobre aparcaments de jerarquia superior a
la metropolitana o municipal.

Secció 5a
Reglamentació detallada d’usos al sòl urbà
Art. 302. Zona de nucli antic: de substitució de
l’edificació antiga i de conservació del
Centre històric. 34
En aquesta zona es permeten els usos següents:
1r. Habitatge. Es permet en totes les seves categories. Serà obligatori l’ús d’habitatge unifamiliar
als sectors que s’han desenvolupat amb anterioritat a aquest Pla General d’acord amb aquesta
modalitat d’habitatge, excepte als solars que do
nen a carrers o places de més de 18 metres d’amplada en què s’admeten tots els usos d’habitatge.
També s’admet l’habitatge unifamiliar quan per la
disposició o superfície del solar no pugui aprofitar‑se aquest per a l’habitatge plurifamiliar per la
impossibilitat de complir condicions sobre façana
mínima, profunditat edificable, patis de ventilació i
celoberts.
2n. Residencial. S’admet.
3r. Comercial. S’admet en edificis exclusius sense
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limitació i a la planta baixa dels edificis d’habitatge
plurifamiliar, fins a un màxim de superfície del local
de 600 m2. A àrees d’habitatge unifamiliar, s’admeten locals fins a 250 m2.
4t. Sanitari. S’admeten els dispensaris i consultoris i els centres sanitaris especialitzats amb el
límit de 150 llits de capacitat màxima.
5è. Recreatiu. S’admet.
6è. Esportiu. S’admeten instal·lacions cobertes
fins a 1.500 m2 i instal·lacions a l’aire lliure fins a
2.000 m2.
7è. Religiós i cultural. S’admet.
8è. Oficines. S’admet.
9è. Industrial. Es regula pel que disposa l’article
següent.
10è. Estacionament i aparcament. Es permetrà en edifici d’ús exclusiu amb façana al carrer
sempre que atesa la seva capacitat i l’amplada del
carrer on tingui façana no produeixi molèsties o
obtruccions de trànsit. Als altres casos s’ajustarà
a la regulació de l’ús industrial.
Art. 303. Zones en densificació urbana (intensiva
i semiintensiva). 35
En aquesta zona s’admeten els usos següents:
1r. Habitatge. Plurifamiliar i apartaments. S’admet
l’habitatge unifamiliar quan per la disposició o superfície del solar aquest no pugui aprofitar‑se per
a l’habitatge plurifamiliar, per la impossibilitat de
complir condicions sobre façana mínima, profunditat edificable, celoberts i patis de ventilació.
2n. Residencial. S’admet.
3r. Comercial. S’admet.
4t. Sanitari. S’admet.
5è. Recreatiu. S’admet.
6è. Esportiu. S’admet.
7è. Religiós i cultural. S’admet.
8è. Oficines. S’admet.
9è. Indústria. S’admet l’ús industrial en la cate33. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 149 i
pàg. 176
Veure modificació per al Mu nicipi de Hospitalet de Llobregat
a la pàg. 326
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 364 i pàg. 374
Veure modificació per al Municipi de Gavà a la pàg. 320
Veure modificació per al Municipi de Sant Just Desvern a la
pàg. 361
34. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 290
35. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 287 i pàg. 290
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 347

goria primera, situacions 1‑a, 1‑b, 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3
i 4 i categoria segona, en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c,
3 i 4‑b.
A les zones de densificació urbana, a què es refereix el gràfic adjunt a aquestes Normes, s’admetrà, a més, la indústria de tercera categoria en
situacions 2‑c, 3 i 4‑b.
Art. 304. Usos col·lectius o usos públics en grans
superfícies.
1. Malgrat el que disposa l’article anterior, es condi
cionen els usos públics i els usos col·lectius en
superfícies superiors a 10.000 m2 al fet que la disposició de les edificacions o instal·lacions, l’ordenació dels volums, la composició estètica, la destinació de l’edificació o instal·lacions o el trànsit
que generin, no trenquin l’harmonia urbana.
2. Quan el projecte no s’adapti a aquestes condicions o per les característiques de l’edificació,
instal·lació o ús no pugui assegurar‑se l’harmonia
urbana, no s’autoritzaran aquests usos públics o
usos col·lectius en superfícies que depassin els
10.000 m2.
Art. 305. Zona de conservació de l’estructura
urbana i edificatòria. 36
En aquesta zona s’admeten els usos següents:
1r. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. El tipus
unifamiliar és obligatori als sectors on predomini
aquesta modalitat.
2n. Residencial. S’admeten les residències comunitàries i els establiments hotelers.
3r. Comercial. S’admet en edificis exclusius sense
limitació i en planta baixa dels edificis d’habitatge
plurifamiliar, fins a un màxim de superfície de local
de 250 m2. A les àrees d’habitatges unifamiliars
s’admeten locals de fins a dos‑cents cinquanta
metres quadrats, per a modalitats comercials
d’articles o serveis quotidians.
Els locals per a la prestació de serveis particulars,
en els quals no es generin molèsties, incomoditats, insalubritats o perills, podran ubicar‑se en
plantes pisos.
4t. Sanitari. S’admeten els dispensaris i consultoris i els centres especialitzats que no depassin la
capacitat de cinquanta llits.
5è. Recreatiu. S’admet.
6è. Religiós i cultural. S’admet.
7è. Esportiu. S’admet en instal·lacions cobertes
fins a quatre‑cents metres quadrats i a l’aire lliure
fins a 600 m2 per establiment.
8è. Oficines. S’admet sense limitació excepte als
edificis d’habitatge unifamiliar, que s’admet fins a

un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre
edificable en cada parcel·la. S’admeten els despatxos de professionals liberals sense limitació.
9è. Industrial. S’admet en categories primera,
situacions 1‑a, 2‑a, 2‑b i 2‑c i categoria segona,
situacions 2‑a, 2‑b i 2‑c.
Art. 306. Zona subjecta a ordenació volumètrica
específica. 37
1. Les condicions d’ús en aquesta zona són les següents:
1r. Habitatge. S’admet l’ús d’habitatge plurifamiliar. Quan en virtut del planejament anterior, l’habitatge hagi de ser unifamiliar, només es podrà
admetre aquest ús d’habitatge.
2n. Residencial. S’admet.
3r. Comercial. S’admet.
4t. Sanitari. S’admet.
5è. Recreatiu. S’admet.
6è. Esportiu. S’admet.
7è. Religiós i cultural. S’admet.
8è. Oficines. S’admet.
9è. Industrial. S’admeten els usos industrials de
la primera i segona categoria. També s’admet l’ús
industrial de categoria tercera, en edificacions separades d’habitatges i situades a sectors industrials precisats a l’anterior planejament.
2. Quan el planejament anterior no permeti algun
dels usos anteriors o els permeti de manera
restringida, s’haurà d’aplicar preferentment les
normes del planejament esmentat.
3. És aplicable a aquesta zona el que disposa l’article 304 sobre usos col·lectius i usos públics en
grans superfícies, de la reglamentació d’usos en la
zona de densificació urbana.
Art. 307. Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX
d’ordenació en edificació aïllada. 38
En aquestes subzones s’admeten els usos següents:
1r. Habitatge. Només es permet l’habitatge unifamiliar.
36. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 290
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 347
37. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 287 i pàg. 290
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 348
38. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 281 i pàg. 291
Veure modificació per al Municipi de Castelldefells a la pàg. 280
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 342 i pàg. 349
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2n. Residencial. S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l’edificació que
ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície
de sostre edificable corresponent a sis parcel·les
mínimes.
3r. Comercial. Podran autoritzar‑se comerços i lo
cals de serveis destinats a cobrir necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m2.
4t. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 25
per 100 de la superfície de sostre edificable en
cada parcel·la. S’admeten els despatxos de professions liberals sense limitacions.
5è. Sanitari. S’admet amb un límit màxim de 50
llits per establiment.
6è. Religiós i cultural. S’admet.
7è. Recreatiu. S’admet amb el límit màxim de
400 m2 per establiment o instal·lació.
8è. Esportiu. S’admet.
9è. Industrial. Només s’admeten les indústries
de categoria primera en situació 2‑a, 2‑b i 2‑c.
S’admeten les estacions de serveis i els tallers de
reparació de vehicles, amb superfície que no superi els 300 m2.
Art. 308. Subzones plurifamiliars I, II, III i IV
d’ordenació en edificació aïllada. 39
Les condicions d’ús seran les següents:
1r. Habitatge. Es permet el plurifamiliar i l’unifamiliar. Aquest darrer serà obligatori quan no s’assoleixin els mínims de parcel·la.
2n. Residencial. S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l’edificació que
ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície
de sostre edificable corresponent a sis parcel·les
mínimes.
3r. Comercial. Podran autoritzar‑se comerços
i locals de serveis destinats a cobrir necessitats
quotidianes, fins a una superfície per local de 250
m2.
4t. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 25
per 100 de la superfície de sostre edificable en
cada parcel·la. S’admeten sense limitació els despatxos de professionals liberals.
5è. Sanitari. S’admet l’ús sanitari d’establiments
amb capacitat superior a cinquanta llits en edificacions en parcel·les de més de 12.000 m2 de
superfície. En parcel·les inferiors s’admet l’ús sanitari sense cap altra limitació que el d’una capacitat
màxima de 50 llits.
6è. Religiós i cultural. S’admet.
7è. Recreatiu. S’admet en parcel·les fins a 1.600
m2 per establiment i amb prohibició de destinar
diverses parcel·les al servei d’un sol establiment.
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S’admeten sales fins a una cabuda de cent places.
8è. Esportiu. S’admet sense restriccions.
9è. Industrial. S’admeten únicament les indústries de categoria primera, en situacions 2‑a, 2‑b i
2‑c. S’admeten les estacions de servei i els tallers
de reparació de vehicles, amb superfície que no
superi els 300 m2 i separats, com a mínim, 25 m.
de qualsevol habitatge o solar dedicat a edificació
per a habitatge.
Art. 309. Subzona plurifamiliar V d’ordenació en
edificació aïllada. 40
Les condicions d’ús d’aquesta subzona són les següents:
1r. Habitatge. S’admet. En parcel·les de superfície inferior a 400 m2 edificable només s’admet
l’habitatge unifamiliar.
2n. Residencial. S’admet.
3r. Comercial. S’admet en planta baixa amb un
límit màxim de superfície de 600 m2. S’admeten
els destinats a prestació de serveis a particulars
que no causin molèsties, incomoditats, insalubritats o perills en plantes pisos, fins a una superfície
màxima per local de 250 m2.
4t. Oficines. S’admeten en locals que no excedeixin de 400 m2.
5è. Sanitari. S’admet amb el mateix límit que a
l’article anterior.
6è. Recreatiu. S’admet en parcel·les fins a 2.500
m2 per establiment i sales amb una cabuda que
no passi de 250 places.
7è. Esportiu. S’admet.
8è. Religiós i cultural. S’admet.
9è. Industrial. L’ús industrial s’admet en categoria primera, situacions 1‑a, 1‑b, 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3
i 4, i categoria segona en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c,
3 i 4‑b. A les zones de densificació urbana 13a
i 13b s’admetran, a més, les indústries de categoria tercera, en situacions 2‑c, 3 i 4‑b.
Art. 310. Zona de verd privat protegit.
En aquesta zona s’admeten els usos següents:
1r. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar.
2n. S’admeten, mitjançant l’aprovació d’un Pla
39. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 281 i pàg. 291
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 343 i pàg. 350
40. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 291
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 343 i pàg. 352

Especial, els usos culturals, recreatius, docents o
assistencials que siguin compatibles amb les característiques de la zona i les particulars de l’edifici.
Art. 311. Zona industrial. 41
1. Els usos permesos a la zona industrial són els següents:
1r. Industrial. S’admeten els usos d’indústries
en categories primera, segona, tercera i quarta.
S’admet, així mateix, la categoria cinquena en situació 5‑b.
S’admeten els comerços a l’engròs i els parcs de
vehicles i maquinària.
2n. Habitatge. Es permet, només, l’ús d’habitatge per al personal de vigilància, conservació o
guarda de l’establiment, a raó de dos habitatges
com a màxim per indústria, comerç o magatzem,
sempre que s’ocupin i tinguin en ús exclusiu una
parcel·la que compleixi els requisits mínims del
grup de què es tracti. Quan el Pla Parcial aprovat
permeti un nombre d’habitatges major per a
aquesta finalitat, s’ha de respectar la previsió del
Pla Parcial.
3r. Comercial. Es permeten els establiments dedicats a la venda de maquinària, material de transport i elements auxiliars de la indústria. S’admeten
les cafeteries, restaurants, bars i similars.
4t. Oficines. Només s’admeten les oficines i despatxos propis de cada establiment comercial o
industrial.
5è. Sanitari. Només s’admet el de dispensaris,
consultoris i ambulatoris. No s’admeten els centres sanitaris d’internament prolongat com hospitals, sanatoris o clíniques.
6è. Religiós i cultural. Només s’admeten els dedicats a la formació professional relacionats amb
l’activitat industrial de la zona.
S’admeten els centres socials i de caràcter associatiu i reunió, al servei del personal adscrit a les
indústries.
7è. Recreatiu. S’admeten les sales d’espectacles
per al personal de les empreses de la zona o del
sector.
8è. Esportiu. Només s’admeten les instal·lacions
esportives per al personal de les empreses de la
zona o del sector i les que se situen a les àrees
destinades específicament a dotacions esportives.
2. Mitjançant un Pla Especial podrà autoritzar‑se
l’establiment dels usos següents, en les situacions
que s’assenyalen:
a. Podran admetre’s els usos comercial, d’oficines, religiós i cultural, recreatiu i esportiu en

parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de l’exterior d’aquesta, que siguin contigües a zones l’ús principal de les quals sigui el
residencial.
b. S’admetrà la ubicació d’establiments comercial
en grans superfícies en parcel·les que constitueixin illes completes amb front a carrers de capacitat suficient.
El Pla Especial regularà les condicions, accés i
aparcament de manera que no puguin produir interferències a l’activitat industrial pròpia de la zona
i que d’aquesta no s’hagin de derivar molèsties
perilloses als usuaris dels establiments que s’autoritzin.
3. Es prohibeix l’ús residencial i els no expressament
admesos a les condicions anteriors, amb excepció
de l’ús d’estacionament i garatge‑aparcament.
4. Quan, a fi de facilitar la relocalització de petites
indústries situades als nuclis urbans de les poblacions, es justifiqui, podran aprovar‑se plans especials amb els mateixos objectius i condicions que
els regulats a l’article 129.5.
Art. 312. Zones de remodelació. 42
1. A les zones de remodelació, tant públiques com
privades, s’admeten els usos següents:
1r. Habitatge. S’admet el plurifamiliar.
2n. Residencial. Es permet.
3r. Comercial. Es permet.
4t. Oficines. Es permet.
5è. Sanitari. Es permet.
6è. Religiós i cultural. Es permet.
7è. Recreatiu. Es permet
8è. Esportiu. Es permet.
9è. Industrial. Es permet en categoria primera i
segona, en totes les situacions i tercera en situació 4, tret que en un pla de reforma interior s’estableixi un criteri més restrictiu.
2. Els usos públics i els usos col·lectius en grans superfícies s’hauran d’ajustar al que disposa l’article
304.
Art. 313. Zona de renovació urbana. 43
A la zona de renovació urbana rehabilitació s’admetran els usos següents:
41. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 292
Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 353
42. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 354
43. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a
la pàg. 355
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1r. Habitatge. S’admet. Serà obligatori l’habitatge
unifamiliar als sectors desenvolupats, actualment,
amb aquest tipus d’habitatge i als terrenys amb
pendents superiors al 20 per 100.
2n. Residencial. S’admet.
3r. Comercial. S’admet a les plantes baixes d’edificis d’habitatge plurifamiliar. A les àrees d’habitatge unifamiliar s’admeten locals independents
fins a 250 m2. quadrats, destinats a comerços i
serveis quotidians.
Als Plans Especials podran preveure’s centres
comercials en edificis independents en les àrees
d’habitatge plurifamiliar.
4t. Oficines. S’admet. Això no obstant, a les
àrees d’habitatge unifamiliar no podrà destinar‑se
a aquest ús més del 25 per 100 de la superfície de
sostre edificable a cada parcel·la.
5è. Religiós i cultural. S’admet.
6è. Sanitari. S’admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris i el de clíniques, sanatoris i
anàlegs fins a una capacitat màxima de 50 llits en
parcel·la fins a 2.000 m2. S’admet sense límit de
capacitat en parcel·les més grans.
7è. Recreatiu. A àrees d’habitatge plurifamiliar
s’admeten instal·lacions fins a 2.500 m2 de superfície per establiment i sales amb una cabuda
de 250 places com a màxim.
A les àrees d’habitatge unifamiliar s’admeten
instal·lacions en parcel·les fins a 1.600 m2 i sales
amb una cabuda que no passi de 100 places.
Podran autoritzar‑se instal·lacions i sales de superfície o cabuda majors en una parcel·la de més
de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els
problemes de trànsit i de separació de les àrees
d’habitatge.
8è. Esportiu. S’admet.
9è. Industrial. A les àrees d’habitatge unifamiliar
només s’admeten les indústries de categoria primera en situació 1‑a, 1‑b, 2‑a, 2‑b y 2‑c. A les àrees
d’habitatge plurifamiliar només s’admeten les indústries de categoria primera en qualsevol situació i les
de la categoria segona en situacions 2‑a, 2‑b i 2‑c.

Capítol IV
Zones
Secció 1a
Norma preliminar
Art. 314. Qualificacions zonals.
La zonificació al sòl urbà comprèn les qualificacions
següents:
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1. Zona de nucli antic:
Subzona I: substitució de l’edificació antiga (12).
Subzona II: conservació del centre històric (12b).
2. Zona de densificació urbana:
Subzona I: intensiva (13a).
Subzona II: semintensiva (13b).
3. Zona de conservació de l’estructura urbana i
edificatòria (15).
4. Zona subjecta a ordenació volumètrica espe‑
cífica (18).
5. Zona d’ordenació en edificació aïllada.
Subzones plurifamiliars:
Subzona I (20 a/6).
Subzona II (20 a/5).
Subzona III (20 a/7).
Subzona IV a (20 a/9), b (20 a/9b).
Subzona V (20 a/8).
Subzones unifamiliars:
Subzona VI (20 a/9u).
Subzona VII (20 a/10).
Subzona VIII (20 a/11).
Subzona IX (20 a/12).
6. Zona de verd privat protegit (8a).
7. Zona industrial (22a).
8. Zona de remodelació física.
Subzona I: remodelació pública (14a).
Subzona II: remodelació privada (14b).
9. Zona de renovació urbana: transformació de
l’ús (17).
10. Zona de renovació urbana: rehabilitació (16).

Secció 2a
Zona de nucli antic
Art. 315. Definició.
1. Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de
les poblacions compreses a l’àmbit territorial de
l’Entitat Municipal Metropolitana, que necessitin
una millora urbana, però sense canviar substancialment les seves característiques urbanes, i el
centre històric de Barcelona, objecte de preservació especial i protecció.
2. A la zona de nucli antic es distingeix una subzona
I, en substitució de l’edificació antiga (12), d’aplicació a tots els nuclis antics diferents del de Barcelona, i una subzona II, de conservació del centre
històric (12b), referida preferentment a aquell.
3. Per mitjà de Plans Especials es podran recollir les
especials característiques tipològiques, morfològiques, parcel·làries o tradicionals que pel seu
caràcter no s’adaptin a les condicions d’edificació
definides amb caràcter general per aquestes

Normes i dictar, per a aquestes, criteris normatius
diferents sempre que es respectin les condicions
bàsiques següents, definides pel Pla per a la zona:
tipus d’ordenació, edificabilitat màxima i densitat
màxima assenyalada per a la subzona respectiva.
Art. 316. Edificabilitat.
1. L’edificabilitat a les zones de nucli antic resulta de
les condicions d’edificació definides per a cada
subzona i de les genèriques als paràmetres del
tipus d’ordenació segons alineacions de vial.
2. A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es defineix un índex d’edificabilitat net, entre
alineacions vigents, d’1,40 m2 sostre/m2 sòl,
d’aplicació a les actuacions de reforma interior o
de composició de volums d’una illa per mitjà d’estudis de detall.
3. A la subzona II, de conservació del centre històric,
no s’admeten les ordenacions de volums que impliquin modificacions de l’ordenació existent o de
les alçades usuals.
4. Els Plans Especials de Reforma Interior que incloguin la reordenació global d’un sector, s’han de
subjectar al límit de 0,84 m2 sostre/m2 sòl.
Art. 317. Estàndards en operacions de reforma
interior. 44
Els Plans de Reforma Interior que s’aprovin per a les
actuacions en la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, hauran de respectar les determinacions
següents:
a. percentatge de sòl per a vials i estacionaments
públics: 23’52 per 100
b. percentatge de sòl per a espais verds locals i dotacions comunitàries: 16’48 per 100
c. densitat neta màxima d’habitatges: 120 habitatges/hectàrea.
Art. 318. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la. 45
Les sol·licituds d’edificació a la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, hauran de limitar el nombre
d’habitatges per parcel·la, al que per excés resulti del
límit de dos‑cents habitatges per hectàrea de sòl, o
part proporcional, edificable en cada parcel·la a l’alçada reguladora corresponent.
Art. 319. Tipus d’ordenació.
Correspon al d’edificació segons alineacions de vial
vigents.
Art. 320. Condicions d’edificació. 46
1a. Alineacions.
L’edificació s’ha d’ajustar a l’alineació del vial en

tot el frontal de la parcel·la que té caràcter obligatori excepte quan es produeixi la reculada de l’edificació segons alguna de les modalitats previstes a
l’article 244; malgrat tot, la reculada serà obligada
quan existeixin jardins i patis la preservació dels
quals sigui preceptiva. Les reculades hauran de
complir, pel que fa a la separació de paraments,
les dimensions mínimes establertes per als patis
de llums i celoberts.
Les parets mitgeres al descobert hauran d’acabar‑se amb materials de façana. Es prohibeixen
els acabats en envà pluvial vist i els arrebossats i
revestiments superficials de mal comportament a
la intempèrie.
2a. Profunditat màxima edificable
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, la profunditat edificable resultarà d’una ocupació, a l’alçada reguladora, del 60 per 100 de
la superfície de l’illa. Les majors restriccions per
efecte de la grandària de l’espai lliure interior, o els
casos particulars resultants d’illes totalment edificables, es regiran pel que és regulat amb caràcter
general per al tipus d’ordenació segons alineació
de vial. A les agrupacions d’edificació en filera
sense zonificació uniforme de tota l’illa, la profunditat màxima edificable serà la corresponent a la
majoria dels edificis antics existents entre dos carrers consecutius.
L’espai lliure interior d’illa no serà edificable en
planta baixa. Es permetrà la construcció de soterranis per a aparcaments, sempre que s’asseguri la
possibilitat d’enjardinament sobre la seva coberta.
A la subzona II, de conservació del centre històric,
la profunditat edificable serà, com a màxim, la de
les edificacions contigües existents, mentre es
redacti la determinació en particular i en detall al
pla especial. Mentre no s’aprovi el Pla Especial, i
per als casos de substitució de l’edificació, en el
càlcul de la profunditat edificable, només es tindrà
en compte la de les finques confrontants quan siguin iguals o inferiors a la que resultaria d’aplicar
les normes del pla sobre la zona; en tot cas caldrà
complir l’establert sobre dimensions mínimes de
44. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 375
45. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 375
46. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 136
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 274
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patis de parcel·les i espai lliure interior d’illa. El límit
de la profunditat edificable ha de tenir en compte
de manera especial, la forma i disposició de les
parcel·les i l’existència de patis interiors. Als casos
de parcelplació irregular i no normal a l’alineació,
aquest límit podrà reajustar‑se per mitjà de l’esmentat pla especial o d’un estudi de detall.
3a. Alçades
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, l’alçada reguladora màxima i el nombre de
plantes es determinen segons l’amplada del vial
al qual doni l’edificació d’acord amb el quadre següent:
Això no obstant, als solars amb una longitud de
façana inferior a 6,50 m., l’alçada màxima permesa mai no podrà depassar la de 10,60 m., corresponent a planta baixa i dos pisos.
L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà l’establerta de manera general a les disposicions comunes al tipus d’ordenació segons alineacions de
vial. L’alçada mínima del sostre de la planta baixa
sobre la cota de referència de l’alçada reguladora
a la qual fa referència l’article 225‑3 serà de 4 m.,
excepte pel cas d’habitatges unifamiliars als quals
podrà reduir‑se fins a 3,30 m. L’alçada total mínima, inclòs el forjat, serà per planta pis de 3,05
m.
L’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes
establerts al quadre anterior hauran de respectar‑se conjuntament, això no obstant, es permetrà
reajustar el valor d’aquella fins a un màxim del 10
per 100 per tal d’aconseguir una millor integració
de l’edifici tot mantenint la unitat de tancaments
existents amb els adjacents l’interès dels quals
així ho aconselli.
A la subzona II, de conservació del centre històric, l’alçada en un tram de vial serà la mitjana
de les edificacions existents, sense que entrin al
còmput les façanes dels solars no edificats. El
nombre màxim de plantes admès serà, un cop fet
el còmput de l’alçada, el que resulti per defecte de
suposar una alçada mínima de planta baixa de 4
m. i una alçada mínima, inclòs el forjat, de 3,05 m.
per planta pis.
4a. Façana mínima
La longitud mínima de façana serà de 6,50 m.

excepte per a habitatges unifamiliars en els quals
s’admet l’edificació en solars de façana no inferior als 4,80 m. Per a les parcel·les existents amb
construccions laterals compostes com a mínim
de planta baixa i un pis, que impedeixin els esmentats valors, s’admet una reducció de façana
mínima fins a 4,50 m.
5a. Cossos i elements sortints
A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es prohibeixen els cossos i elements sortints
amb les excepcions següents:
a. S’admeten els balcons que no sobresurtin més
de 20 cm. en carrers de menys de 6 m., i 45 m. en
els de més de 6 m. i menys de 12 m.
b. S’admeten els sortints de cornises i ràfecs de
coberta amb un vol màxim de 45 cm.
c. S’admeten els sortints de terrats i cobertes
planes amb un vol màxim de 45 cm.
d. S’admeten cossos sortints a les edificacions
que donen a vies de més de 12 metres d’amplada, sempre que no depassin de la línia de façana un vintè de l’amplada del carrer.
En projecció horitzontal, amb la finalitat que siguin
miradors, no podran ocupar en la seva amplada
total més de la meitat de la longitud de la façana,
ni cadascun dels cossos sortints podrà tenir una
amplada superior a 3,60 m.
A la subzona II, de conservació del centre històric,
seran d’aplicació els criteris fixats a la subzona I,
mentre no siguin objecte de regulació de detall basada en els caràcters compositius de cada part de
carrer.

Secció 3a
Zona de densificació urbana: Subzona I,
intensiva i subzona II, semiintensiva (13)
Art. 321. Definició.
Aquesta zona comprèn els eixamples intensiu i semiintensiu, urbans, suburbans i d’extensió urbana,
amb ús d’habitatge, prioritàriament, necessitats de
millora urbana per a corregir la densificació congestiva
i augmentar els nivells de dotacions, serveis i espais
verds locals.

Taula 7
Densitat neta
màxima habitatges

Percentatge de vials i
estacionaments

Percentatge d’espais
verds locals i dotacions

Intensiva 13a.

220 hab/ha

28,80 %

25,70 %

Semintensiva 13b.

175 hab/ha

24,50 %

17,50 %

Subzona
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Art. 322. Edificabilitat.
1. L’edificabilitat a les zones de densificació urbana
es defineix per l’envolupant màxima de volum que
resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació
en aquesta zona i dels paràmetres del tipus d’ordenació segons alineacions de vial.
2. L’índex d’edificabilitat net per a les actuacions en
aquesta zona mitjançant plans especials de reforma interior o estudis de detall, d’ordenació de
volums, es fixa en 2,20 m2st/m2s a la subzona
I, intensiva, i 1,80 m2st/m2s per a la subzona II,
semiintensiva.
3. L’índex d’edificabilitat zonal és d’1,20 m2 st/m2s
per a la subzona I, intensiva, i d’1,00 mst/m2s per
a la subzona II, semiintensiva.
Art. 323. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la. 47
Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, intensiva, i a la subzona II, semiintensiva, no podran
depassar per parcel·la un nombre d’habitatges igual
al que resulti per excés d’aplicar el màxim de 350 i
250 habitatges, respectivament, per hectàrea de sòl,
o part proporcional, edificable a l’alçada reguladora
corresponent.
Art. 324. Actuacions de reforma interior.
1. Els sectors que no assoleixin els estàndards
d’espais verds i de dotacions comunitàries en
proporció a la densitat de població, podran ser
objecte d’actuacions de reforma interior per a
millorar aquells nivells o reduir el potencial edificable de manera homogènia en tota la zona o
subzona.
2. El Pla Especial de Reforma Interior inclourà un
estudi d’etapes per a l’execució de la reforma
interior d’acord amb la major densificació i insuficiència d’espais lliures i dotacions del desenvolupament de l’edificació en els cinc anys anteriors
en la unitat de zona, com també del grau de densificació assolit.
Art. 325. Estàndards en operacions de reforma
interior. 48
Els Plans de Reforma Interior que s’elaborin per a actuacions en zones de densificació urbana hauran de
respectar les determinacions contingudes a la taula
següent: (Veure Taula 7)
Art. 326. Tipus d’ordenació.
A les subzones de la zona de densificació urbana el
tipus d’ordenació és el d’edificacions segons alineacions de vial.

Art. 327. Condicions d’edificació: Subzona I. 49
Les condicions que regeixen l’edificació a la subzona
I, intensiva, de les zones en densificació urbana, són
les següents:

Amplada de vial
(metres)

Alçada
màxima
(metres)

Nombre
màxim de
plantes

De menys de 8 m.

8,55

PB + 1 P

De 8 a menys de 12 m.

11,60

PB + 2 P

De 12 a menys de 15 m.

14,65

PB +3 P

De 15 a menys de 20 m.

17,70

PB + 4 P

De 20 a menys de 30 m.

20,75

PB + 5 P

De 30 m. o més metres

23,80

PB + 6 P

1a. Alineacions. Regeix l’establert en les condicions
generals del tipus d’ordenació segons alineacions
de vial.
2a. Alçades. L’alçada reguladora màxima i el nombre
màxim de plantes es determinen segons l’amplada del vial al qual doni la façana de l’edificació,
d’acord amb el quadre següent:
L’alçada mínima de les plantes, inclosos els forjats i el paviment, ha de ser de 3’05 m. L’alçada
de la planta baixa s’ha de regir per l’establert a
les disposicions comunes per al tipus d’ordenació
segons alineacions de vial.
3a. Façana mínima. L’amplada mínima de façana
permesa ha de ser de 8 m., excepte en les situacions existents en el moment d’aprovació
d’aquest Pla general amb construccions laterals
compostes com a mínim de planta baixa i un pis
que impedeixen la façana esmentada per a les
quals el mínim es redueix a 6 m.
4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis amb façana
a vials de menys de 8 m. d’amplada.
5a. Espai lliure interior d’illa. L’edificació en interior
d’illa, quan sigui permesa en les condicions ge47. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 376
48. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 376
49. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 137
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 276
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nerals de tipus d’ordenació segons alineacions
de vial, no pot depassar l’alçada lliure de 4,50 m.
amidats des de la cota de referència de l’alçada
reguladora i s’haurà de cobrir mitjançant terrat.
Art. 328. Condicions d’edificació: subzona II,
semiintensiva. 50
Les condicions que regeixen l’edificació a la subzona
II, semiintensiva, de les zones de densificació urbana
són les següents:
1a. Alineacions. Només s’admet la reculada a l’alineació vial (en planta pis), regulada de conformitat
amb les condicions generals del tipus d’ordenació
segons alineacions de vial.
2a. Alçades. L’alçada reguladora màxima i el nombre
de plantes es determina segons l’amplada del vial
al qual afronti l’edificació, d’acord amb el quadre
següent:

Amplada de vial
(metres)

Alçada
màxima
(metres)

Nombre
màxim de
plantes

De menys de 8 m.

7,55

PB + 1 P

De 8 a menys de 11 m.

10,60

PB + 2 P

De 11 a menys de 15 m.

13,65

PB +3 P

De 15 en endavant

16,70

PB + 4 P

L’alçada mínima de la planta baixa serà l’establerta
de manera general a les disposicions comunes al
tipus d’ordenació segons alineacions de vial.
L’alçada màxima total, inclòs el forjat, ha de ser de
2,75 m. per planta pis, excepte a les edificacions
amb façana a carrer de més de 15 m., a les quals
serà obligada l’alçada mínima de 3,05 m.
3a. Façana mínima. L’amplada mínima de façana
permesa ha de ser de 6,50 m. excepte en les
situacions existents en el moment d’aprovació
d’aquest Pla general amb construccions laterals
que impedeixin l’esmentada façana, per a les
quals el mínim es redueix a 4,50 m.
4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis amb façana
a vials de menys d’11 m. d’amplada.
5a. Espai lliure interior d’illa. L’edificació a l’interior
d’illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d’ordenació segons alineacions
de vial, no pot depassar l’alçada lliure de 3,30
m. amidats des de la cota de referència de l’alçada reguladora i haurà de cobrir‑se mitjançant
terrat.
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Secció 4a
Zona de conservació de l’estructura
urbana i edificatòria (15)
Art. 329. Definició. 51
1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies
urbanitzades i edificades, amb tipus d’ordenació
específica com són les edificacions desenvolupades en passatges, les cases en filera amb jardí
frontal a la via pública, habitatges ordenats amb
parcelplació gòtica, estreta o tradicional i d’altres.
S’identifica aquesta zona als plànols amb la indicació (15).
2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en
aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de
les condicions d’edificació actuals, preservant‑la
d’augments de volum i densitat, i a la conservació
de l’actual estructura urbana.
Art. 330. Edificabilitat. 52
1. L’edificabilitat en aquesta zona es defineix per
l’envolupant màxima del volum que resulti de
l’aplicació de les condicions d’edificació de cada
unitat de zona.
2. Les condicions d’edificació de cada unitat de
zona seran les establertes a l’ordenança del pla
especial, que haurà de ser aprovada en els terminis que es fixen a la disposició final segona amb
subjecció a les determinacions contingudes en
aquesta secció.
3. Mentre no es publiqui el Pla Especial, les obres i
edificacions de nova planta i les obres d’ampliació
i reforma, s’ajustaran, pel que fa a les condicions
d’edificació i a les condicions estètiques, a l’estructura urbana i edificatòria del conjunt determinant de la qualificació d’aquesta zona i, especialment, a les següents:
1a Alçada. Has de ser la que aproximadament
assoleixin la majoria dels edificis que responguin a
l’estructura edificatòria de la zona.
2a Alineacions. Les edificacions han de respondre a l’alineació que prevalgui a les edificacions de la zona.
3a Ocupació de parcel·la. Han de respectar
l’ocupació preexistent amb possibilitat d’augment
a planta baixa fins a un 10 per 100.

50. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 137
Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 277
51. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
52. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128

4a Intensitat d’edificació. La intensitat d’edificació de les parcel.les sense edificar no pot depassar els 0,90 m2 sostre/m2 sòl.
Art. 331. Tipus d’ordenació.
Al Pla Especial per a l’ordenació de superfícies compreses en la qualificació de zona de conservació de
l’estructura urbana i edificatòria s’ha d’elegir, com a
tipus d’ordenació, el d’edificació segons alineació de
vial o el d’edificació aïllada, en atenció a les característiques de la zona que interessa conservar.
Art. 332. Criteris d’aplicació obligatòria als Plans
Especials.
1. Els Plans Especials que hagin d’elaborar‑se per a
l’ordenació de cada unitat de zona han de contenir les determinacions mínimes següents:
a. Dimensions i funció dels espais lliures i públics en
relació amb els espais destinats a jardins privats.
b. Reserves de sòl per a estacionaments lliures i
per a centres culturals, docents, assistencials, sanitaris i altres serveis d’interès públic o social.
c. Condicions d’edificació, com són les referents
a l’alçada, façana mínima, profunditat edificable,
gàlib o línia d’edificis.
d. Característiques de l’ordenació en els seus aspectes diversos.
e. Condicions estètiques.
f. Règim dels cossos i elements sortints i de les
construccions auxiliars.
g. Règim de les parets mitgeres.
h. Característiques del tipus de cobertes i dels ràfecs i barbacanes.
2. Els Plans Especials hauran de comprendre, com a
mínim, els documents següents:
a. Plànols d’informació
b. Plànols d’ordenació
c. Ordenances
d. Memòria
e. Estudi econòmic
f. Pla d’etapes
Els plànols d’ordenació s’han d’elaborar a escala
mínima 1:2.000.
3. Els Plans Especials d’aquesta zona estan subjectes als criteris mínims següents:
a. L’edificabilitat de la zona ha de ser establerta
pel pla especial d’acord amb l’envoltant màxima
del volum resultant d’aplicar les condicions d’edificació de la unitat de zona.
b. S’hauran de mantenir i, si escau, recuperar, les
característiques de l’edificació originària.
c. Es mantindrà l’alçada mitjana de l’edificació
existent a la qual s’ajustarà l’edificació futura.

4. A la zona de conservació de l’estructura urbana i
edificatòria es prohibeix la compensació en volum.

Secció 5a
Zona subjecta a ordenació volumètrica
(18)
Art. 333. Definició.
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d’urbanització amb elements suficients per a la qualificació de sòl urbà, en la qual
l’edificació correspon al tipus d’ordenació per volumetria específica, segons Pla Parcial o ordenació d’illa
definitivament aprovats o amb concreció de volum
específic.
Art. 334. Ordenació del volum edificable.
1. A les zones qualificades com a subjectes a ordenació volumètrica que comptessin amb planejament anterior aprovat o amb concreció de volum
específic aprovat, s’han d’aplicar les condicions
següents:
a. L’edificació s’ha de regir pel que disposen
els plans parcials o ordenacions d’illa. Pel que
no s’especifica en aquests s’han d’aplicar les
Normes d’aquest Pla General i, en especial, les
contingudes als articles 225‑4, 229, 233, 234 i
262‑2a c.
b. La superfície de sostre edificable ha de ser la
que resulti de l’ordenació volumètrica establerta.
c. Malgrat el que es disposa al paràgraf primer,
prevaldran les alineacions establertes en aquest
Pla General, quan siguin diferents de les fixades al
Pla Parcial o ordenació d’illa.
2. A les zones no incloses al número anterior caldrà
redactar plans especials en concordança amb
l’articulat de les ordenances metropolitanes d’edificació i els seus annexos.
Art. 335. Tipus d’ordenació.
Correspon a la composició de volums o edificació volumètrica específica.
Art. 336. Modificació de l’ordenació. 53
1. Hauran d’aprovar‑se Plans Especials i, si escau,
Estudis de Detall.

53. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 185
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 376
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a. Quan aquest Pla General modifiqui alguna de
les determinacions del pla parcial o ordenació
d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen
els articles esmentats a l’article 334‑1.
b. Quan resulti aconsellable la modificació de volums o de la seva ordenació.
c. Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui
aconsellable l’augment dels sistemes o de les dotacions.
d. Quan es determini que sigui objecte de revisió
per aquest Pla General.
2. Els Plans Especials i, si escau, els Estudis de Detall no podran augmentar la superfície de sostre
edificable ni alterar el tipus d’ordenació ni augmentar el nombre d’habitatges fixats als plans
l’ordenació dels quals es modifiqui.

Secció 6a
Zona d’ordenació en edificació aïllada
(20a)

S’admeten en aquesta zona els habitatges aparionats
i els adossats en filera amb espais lliures individualitzats o mancomunats, com a subtipus d’ordenació
derivats de l’edificació aïllada i que hauran d’ajustar‑se
a les condicions d’edificació assenyalades a les subzones respectives.
Art. 340. Edificabilitat.
1. Els índexs d’edificabilitat neta per a cada una de
les subzones són els establerts al quadre següent:
Subzones

2

2

Neta m st/m s

Plurifamiliars
I (20a/6)

0,25

II (20a/5)

0,50

III (20a/7)

0,75

IVa (20a/9)

1,00

IVb (20a/9b)

1,00

V (20a/8)

1,50

Unifamiliars

Art. 337. Definició.
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d’urbanització, amb elements suficients per a la qualificació com a sòl urbà, d’edificació,
envoltades de vegetació i amb densitat d’habitatges
variable, segons subzones.
Art. 338. Subzones.
1. A la zona d’ordenació en edificació aïllada s’estableixen diferents subzones, que responen a la
varietat originària.
2. Aquestes subzones són:
Plurifamiliars
I (20a/6)

Unifamiliars
VI (20a /9u)

II (20a/5)

VII (20a/10)

III (20a/7)

VIII (20a /11)

IVa (20a/9)

IX (20a/12)

IVb (20a/9b)
V (20a/8)

3. Als Estudis de Detall referents a les subzones unifamiliars no podrà augmentar‑se el nombre d’habitatges que, per efecte de la grandària mínima de
parcel·la, correspongui a una zona.
Art. 339. Tipus d’ordenació.
A totes les subzones el tipus d’ordenació aplicable és
el d’edificació aïllada.
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VI (20a/9u)

1,00

VII (20a/10)

0,75

VIII (20a/11)

0,50

IX (20a/12)

0,25

2. A les subzones unifamiliars, l’índex d’1,00 m2
sostre/m2 sòl, es redueix a 0,75 m2 sostre/m2
sòl, per a aquelles parcel·les de superfície inferior
a la mínima 400 m2.
Art. 341. Actuacions de reforma interior. 54
1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d’espais verds i de dotacions comunitàries en proporció adequada a la densitat de població, podran
ser objecte d’operacions de reforma interior.
2. El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals nivells d’espais lliures i dotacions, haurà de preveure
els espais i les dotacions necessaris, en consonància amb els potencials d’edificació i la densitat
zonal.
3. Els Plans de Reforma Interior han de respectar els
estàndards que s’estableixen a la taula següent:
(Veure Taula 8)

54. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 185
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 377

Taula 8
Densitat neta màxima
habitatges/ha

Subzones

Percentatge de sòl per a
vials i
estacionaments

Percentatge de sòl per a
espais verds i
dotacions

Plurifamiliars
I

25

18

10

II

50

18

10

III

75

20

10

IVa

100

20

12

IVb

100

24

12

V

150

24

12

VI

25

22

11

VII

16

20

10

VIII

10

18

10

IX

5

18

10

Unifamiliars

Art. 342. Condicions d’edificació de les subzones
plurifamiliars. 55
1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud
mínima de façana, en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:
Subzona

Superfície (m2)

Longitud (m)

I

2.000

30

II

1.500

20

III

1.000

16

IVa

400

14

IVb

1.500

20

V

800

15

Com a excepció a allò que s’estableix al quadre anterior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds de
façana menors quan tinguin origen en un dels casos
següents:
a. Quan procedeixin de segregacions o divisions
formulades en escriptura pública amb anterioritat
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana i que no
hagi sofert segregació posterior.
55. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 179,
pàg. 185 i veure gràfic detallat a la pàg. 183
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 281
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129 i
pàg. 132
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 377

b. Quan s’ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als
Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin
de parcelplació o segregació amb llicència, i que
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació
d’aquest Pla General.
c. Parcel·les existents entre altres ja construïdes,
o amb impossibilitat material d’obtenir els mínims
exigits.
En aquests casos, els índexs d’edificabilitat nets
de l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície
respecte a la mínima exigida al quadre anterior.
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi, únicament, un habitatge.
2. L’ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:
Subzona I, el 15 per 100 de la superfície.
Subzona II, el 20 per 100.
Subzona III, el 30 per 100.
Subzona IV tipus a, el 40 per 100.
Subzona IV tipus b, el 25 per 100.
Subzona V, el 30 per 100.
3. L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de
plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV,
tipus b, i la subzona V, els valors de les quals són
els que s’estableixen a continuació.
4. A la subzona IV, subtipus b, l’alçada màxima serà
de 15,25 m. i el nombre límit de plantes el de
planta baixa més quatre plantes pis.
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5. A la subzona V, l’alçada i el nombre màxim de
plantes varien amb l’amplada de vial d’acord amb
la relació següent:

Subzona

Alçada màxima
(metres)

Ocupació màxima
(% de superfície)

I

3,30

2

Alçada
màxima
(metres)

Nombre
màxim
de plantes

II

3,30

3

Amplada de vial
(metres)

III

3,30

4

IVa

-

no s’admet

De menys de 8 m.

7,55 m.

PB + 1 P

IVb

-

no s’admet

De 8 a menys de 11 m.

10,60 m.

PB + 2 P

V

-

no s’admet

De 11 a menys de 15 m.

13,65 m.

PB + 3 P

De 15 m. o més metres

16,70 m.

PB + 4 P

6. A les subzones I i II s’admet, a les condicions de
construccions amb palafits, arribar a l’alçada de
12,20 m. corresponents a planta baixa més tres
pisos.
Les condicions per tal que l’edificació reuneixi les
característiques de construcció amb palafits es
regulen al tipus d’edificació aïllada. A la subzona
IV, subtipus b, la planta baixa haurà de quedar
oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada
per l’edificació.
7. A la subzona V, és obligatori el màxim de dues
unitats d’habitatge per planta pis, excepte a les
parcel·les amb façana a carrers d’una amplada
igual o superior a vint metres on aquest màxim es
fixa en quatre unitats.
8. La separació de l’edificació a les llindes de parcel·la
i la separació entre edificacions a la parcel·la han
de respectar les distàncies mínimes següents:

Subzona

Separació a
llindes (m)
frontal - lateral - fons

Separació entre
edificacions
d’una mateixa
parcel·la en
relacion amb
les alçades

I

12

8

10

1

II

10

6

8

1

III

8

4

6

1

IVa

3

3

3

1

IVb

8

5

6

1/2

V

4

4

5

1

9. S’admeten les construccions auxiliars dins de
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la
condició segona i respectant els límits d’alçada i
d’ocupació amb edificacions auxiliars que s’estableixen al quadre següent:
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10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les
subzones plurifamiliars, no podrà superar el que
resulti de dividir l’edificabilitat màxima permesa a
la parcel·la pel mòdul de cent metres quadrats.
Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de
respectar‑se fins i tot en el supòsit d’habitatges
de superfície reduïda o apartaments el nombre
màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.
11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària
excessiva d’algunes promocions, a les zones
plurifamiliars es limita l’agrupació màxima d’habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d’aplicar una superfície de sostre edificable
corresponent a tres parcel·les distribuïda en una o
més edificacions independents.
Les parcel·les que, per la seva major superfície
donin lloc a un sostre edificable que superi l’assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar‑se
com si fossin dues o més parcel·les independents
que no superin individualment la màxima agrupació d’habitatges per parcel·la assenyalada. En
aquests casos cada agrupació haurà de tenir
accés independent des de vial públic. L’espai lliure
d’edificació quedarà sistematitzat amb jardineria
i podrà establir‑se un règim d’ús mancomunat
d’aquest. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs per a l’accés comú a
parcel·les diferents.
12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvolupaments d’habitatges adossats en filera amb
espais lliures mancomunats o individualitzats com
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada,
d’acord amb les condicions següents:
a. S’hauran de complir les condicions de màxima
agrupació d’habitatges per parcel·la que s’assenyalen al número anterior.
b. Caldrà aplicar la densitat màxima d’habitatges,
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre
de plantes que s’assenyalen per a la subzona respectiva.

c. Cada agrupació independent d’habitatges addossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de la
via pública.
d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a
la via pública.
e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte
excessiu d’algunes promocions, no es permetran agrupacions que comportin un front edificat,
continu o reculat, superior a 30 m.; quan això
s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que
no superin aquesta dimensió i que hauran de
separar‑se entre si proporcionalment a la seva
alçada respectiva amb un mínim de quatre metres.
Art. 343. Condicions d’edificació a les subzones
unifamiliars. 56
1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima
del front al vial i l’ocupació màxima de parcel·la en
aquestes subzones són les que s’estableixen al
quadre següent:

Subzona

Superfície
2
(m )

Longitud
(m)

Ocupació
(%)

VI

400

14

40

VII

600

16

30

VIII

1.000

18

20

IX

2.000

24

10

Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s’admeten parcel·les de superfície i longitud
de façanes menors quan tinguin origen en un dels
casos següents:
a. Quan procedeixin de segregacions o divisions
formulades en escriptura pública amb anterioritat
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956
sobre règim del sòl i ordenació urbana i que no
hagin sofert segregació posterior.
b. Quan s’ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als
Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin
de parcelplació o segregació amb llicència i que
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació
d’aquest Pla General.
56. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 181 i
veure gràfic detallat a la pàg. 183
Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 281
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 133

c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els
mínims exigits.
En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com a mínim a
la meitat de l’exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 m2 i tingui
una longitud mínima de façana de 14 m., se’ls han
d’aplicar els índexs d’edificabilitat nets de l’article
340 reduïts en la mateixa proporció en què la
parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la
mínima exigida.
A les subzones VII i VIII, les parcel·les inferiors als
límits indicats, la superfície de les quals superi 250
m., sempre que tinguin una façana mínima de 12
m., se’ls aplicarà una edificabilitat que no podrà
superar una superfície construïda màxima per
parcel·la de 125 m2 amb una alçada màxima de 7
m. i un nombre màxim de plantes de planta baixa
i pis.
A la subzona VI s’ha d’aplicar l’índex d’edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre que
la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície
de 200 m. i una façana mínima de 10 m.
No podran construir‑se aïlladament aquelles
parcel·les que, malgrat trobar‑se en algun dels
casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.
2. L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edificació principal i l’alçada màxima i percentatge
d’ocupació amb construccions auxiliars, dins
l’ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:

Subzona

Edificació
alçada
màxima

Límit
plantes

Edificació
auxiliar,
alçada i
ocupació

VI

9,15 m.

PB + 2 P

3,30 m. 7%

VII

9,15 m.

PB + 2 P

3,30 m. 5%

VIII

9,15 m.

PB + 2 P

3,30 m. 3%

IX

9,15 m.

PB + 2 P

3,30 m. 2%

Quan a la subzona VI la superfície de la parcel·la
sigui inferior a 400 m., però resulti edificable
d’acord amb el que disposa la condició primera,
l’alçada màxima permesa serà de set metres i el
nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.
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3. La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la
i la separació entre edificacions en parcel·la, han de
respectar les distàncies mínimes següents:

Subzona

Separació a
llindes (m)
frontal - lateral - fons

Separació entre
edificacions
d’una mateixa
parcel·la en
relacion amb
les alçades

VI

3

3

3

1/2

VII

5

3

5

1/2

VIII

8

5

8

1

IX

12

10

12

1

Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la
sigui inferior a 400 m., però resulti edificable, la
separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la
serà de 2 m .
4. A les subzones unifamiliars s’admet la construcció
d’habitatges aparionats a parcel·les confrontants
sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana mínimes establertes a la subzona
respectiva, puguin assolir aquests límits conjuntament o es trobin en alguns dels supòsits del punt
1 d’aquest article.
A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre
aparionaments sempre que, les parcel·les, a més
de complir la superfície mínima assenyalada, disposin, com a mínim, d’una longitud de façana reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a separació de l’edificació a la llinda
lateral de parcel·la segons la subzona respectiva.
Els habitatges aparionats han de respectar les
condicions d’edificació de la subzona referides a
la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalitzar‑se el caràcter mancomunat i indivisible de la
parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la
Propietat.

Secció 7a
Zona de verd privat protegit (8a)
Art. 344. Definició
Es qualifica de zona de verd privat protegit el sòl urbà
amb edificacions aïllades, generalment amb entorns
enjardinats d’interès.
Art. 345. Edificabilitat
1. L’edificabilitat, en aquesta zona, es defineix en relació amb l’edificació actual existent i només es
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permet augmentar‑la fins a un màxim del 10 per
100 mitjançant obres de millora que siguin compatibles amb el caràcter protegit de l’edifici i els
espais enjardinats de l’entorn.
2. S’admet, en aquesta zona, el manteniment
dels usos originals existents compatibles amb
l’edificació i l’entorn seu. També s’admet un
ús d’habitatge unifamiliar i, si escau, mitjançant
l’aprovació d’un Pla especial es prodran autoritzar aquells usos culturals, recreatius, docents
o assistencials compatibles amb la protecció
i d’acord amb les condicions establertes en
aquesta secció.
3. A les parcel·les de més de 3.000 m2, i per mitjà
d’un Pla Especial, s’autoritza una edificació nova
que no podrà passar de 500 m2 de sostre edificable per cada 2.500 m2 d’excés sobre els 3.000
m2 que s’ajustaran, pel que fa a les condicions
d’edificació, a la protecció de les característiques
de la zona que interessa conservar i estaran subjectes als criteris que s’assenyalen als articles següents.
Art. 346. Tipus d’ordenació.
L’ordenació en aquesta zona correspon al tipus d’edificació aïllada amb les especialitats derivades de les
mateixes característiques de l’edificació la protecció
de la qual es pretén.
Art. 347. Condicions d’edificabilitat.
1. Als edificis existents s’admeten les obres de conservació, consolidació, reparació, modernització i
millora. Les obres de millora s’han d’ajustar al que
disposa l’article respecte a l’edificabilitat.
2. Els Plans Especials que hagin d’elaborar‑se per a
la modificació de l’ús actual i també per a l’autorització de les noves edificacions, han de contenir
les determinacions mínimes següents:
a. Base informativa de les característiques de les
edificacions i jardins.
b. Justificació de la compatibilitat de la solució
arquitectònica, ús i programa funcional proposat
amb les construccions i jardins existents.
c. Justificació de la compatibilitat entre la parcel·
lació per damunt del 3.000 m2 amb parcel·les
mínimes de 2.500 m2 respecte a les condicions
de parcelplació i característiques originals de la
finca.
d. Les obres d’ampliació sobre els edificis existents s’han d’ajustar al que disposa l’article sobre
condicions d’edificabilitat.
e. Les obres de nova planta, s’han d’ajustar a les
condicions següents:

– superfície màxima de sostre edificable: 500 m2
per cada parcel·la mínima
– alçada màxima permesa: 9 m.
– distància mínima de front del vial: 6 m.
– distància mínima a llindes de parcel·la: 4 m.

Secció 8a
Zona Industrial (22a)
Art. 348. Definició.
Es qualifica de sòl industrial el sòl urbà destinat principalment a la ubicació d’indústries i magatzems que,
per la naturalesa de l’activitat o dels materials o productes que tractin, o dels elements tècnics emprats,
no generin situacions de risc per a la salubritat o la
seguretat o no siguin susceptibles de mesures correctores que eliminin tot risc a la salut i a la seguretat,
tant personal com ambiental o de degradació del
medi ambient.
Art. 349. Tipus d’ordenació.
1. El tipus d’ordenació de la zona industrial que
compti amb Pla Parcial aprovat definitivament
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Pla
General ha de ser l’establert a l’indicat Pla Parcial
o, si no n’hi ha, segons alineacions de vial.
2. Això no obstant, mitjançant Plans Especials de
Reforma Interior o Estudis de Detall, podran modificar‑se per a determinats sectors el seu tipus
d’ordenació segons alineacions de vial, per adequar‑lo al de l’edificació aïllada envoltat de patis
de servei.
Art. 350. Condicions d’edificació.
1. Les condicions d’edificació a la zona industrial
que compti amb Pla Parcial definitivament aprovat
s’han de regir per les disposicions dels plànols i
ordenances de l’esmentat pla parcial amb les limitacions següents:
1. Quan comprengui sectors el tipus d’ordenació
dels quals sigui el d’edificació segons alineacions
a vial, la intensitat d’edificació per parcel·la no
podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l’ocupació
màxima de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.
2. Si comprèn sectors d’edificació aïllada, la intensitat d’edificació per parcel·la no podrà passar
de 2 m2 sostre/m2 sòl, l’ocupació màxima de la
parcel·la es limitarà al 70 per 100 i no podrà destinar‑se una parcel·la mínima a establiments pertanyents a diferents persones, físiques o jurídiques.
2. Per a la zona industrial que estigui mancada de
Pla Parcial regiran les condicions següents:

a. Edificabilitat i ocupació màxima de parcel·la:
la intensitat d’edificació per parcel·la no podrà
passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l’ocupació màxima
de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.
b. Ocupació màxima amb façana a l’alineació: l’edificació per damunt de la planta baixa haurà de situar‑se dins de la franja concèntrica a les alineacions
de l’illa de superfície igual al 70 per 100 d’aquesta.
c. Alçada màxima i nombre límit de plantes: variaran amb l’amplada del vial al qual la parcel·la
doni, de conformitat amb el quadre següent.

Ample de vial
(m)

Alçada
màxima
(m)

Nombre límit
de plantes

De menys de 8 m.

9

PB + 1 P

De 8 a menys d’11

13

PB + 2 P

De 11 en endavant

17

PB + 3 P

L’edificació a l’alçada reguladora fixada a l’anterior
quadre només podrà alçar‑se dins de la franja del
70 per 100 esmentat al precedent apartat b).
d. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la:
la superfície mínima ha de ser de 300 m2 i la lon
gitud de façana igual o superior a 10 m.
e. Alçada de l’edificació a l’interior de l’illa: es fixa en
5 m. (corresponents a una única planta indivisible.
amidats des de la rasant del carrer a la part inferior
de l’element d’estructura de la coberta.
f. Cossos sortints: el seu vol es limita al límit
màxim d’una dècima part de l’amplada de vial
sense que pugui passar, en cap cas, de la mida
absoluta d’un metre. En projecció horitzontal no
podrà ocupar més d’un terç de la longitud de façana.
3. Elements tècnics de les instal·lacions: les xemeneies, ponts‑grua, conduccions i tot tipus d’elements esmentats als quals per exigències del
procés industrial resulti obligat depassar els límits
d’edificació anteriorment assenyalats, quedaran
subjectes, en la seva instal·lació, a autorització
especial, quan no estiguin previstos al Pla Parcial.
4. Quan es justifiqui, per la finalitat de facilitar la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de les poblacions, podran aprovar‑se
plans especials amb els mateixos objectius i condicions que els regulats als articles 129.4 i 129.5.
Art. 351. Modificació de les condicions
d’edificabilitat.
Les condicions d’edificació establertes a l’article anterior o les aplicables en virtut del Pla Parcial anterior,
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podran modificar‑se mitjançant un Pla Especial quan
circumstàncies justificades d’ubicació industrial o del
procés tecnològic ho aconsellin, sempre que es respectin les determinacions següents:
a. Les condicions d’ús establertes en aquesta
Secció.
b. El volum màxim d’edificació permès per les regles
de l’article anterior.
c. El mínim d’espais lliures enjardinats o de vegetació
previstos als respectius Plans Parcials.
Art. 352. Elements d’urbanització.
1. Per autoritzar les edificacions destinades a usos
industrials caldrà que el sòl tingui els elements i
serveis interns de la urbanització i, a més a més,
que compti amb accessos adients, amb calçades
pavimentades i enllumenat públic, des de les vies
generals.
2. Podrà autoritzar‑se l’edificació industrial condicionada a la simultània execució de la urbanització, en
els termes que resultin del planejament i, si escau,
compresos al contingut de la llicència d’edificació.
Aquesta llicència no autoritzarà la iniciació de les
obres mentre no s’hagi constituït garantia suficient
de l’execució de l’obra d’urbanització. La garantia
podrà constituir‑se en metàl·lic o fons públics, o
mitjançant aval bancari o hipoteca mobiliària o immobiliària, fins i tot sobre la finca objecte de l’edificació.

Secció 9a
Zones de remodelació (14 a i 14b)
Art. 353. Definició.
1. Les zones de remodelació corresponen al sòl
urbà en què la qualitat de vida propugnada per
aquest Pla General fa necessària la transformació,
modificació o substitució dels usos en un procés
dinàmic continuat de millora urbana amb augment
dels nivells de dotacions comunitàries.
2. En aquestes zones s’estableixen dues modalitats
de remodelació, en atenció a l’actuació pública
o a l’actuació privada, que podran col·laborar i
substituir‑se entre si. Són la zona de remodelació
pública (14a) i la zona de remodelació privada
(14b).
Art. 354. Actuació a les zones de remodelació.
1. A les zones de remodelació pública s’elaboraran
plans de reforma interior per al desenvolupament
d’aquest Pla General, als quals es fixaran el pla
d’etapes i les condicions necessàries perquè es
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compleixi l’objectiu de relocalització dels arrendataris de les construccions existents, a què fa
referència el programa d’actuació. Els propietaris
podran sol·licitar l’aplicació del sistema de compensació a l’empara de l’article 119 de la Llei del
sòl.
En defecte de col·laboració de la iniciativa privada,
el sistema d’actuació serà el d’expropiació, sense
perjudici, si escau, de l’alliberament que sigui procedent d’acord amb la legislació vigent. Passats
dos anys de l’aprovació del Pla General metropolità sense que l’Administració hagi elaborat el Pla
de Reforma Interior, podrà aplicar‑se la remodelació privada segons el paràgraf següent.
2. Per al desenvolupament de les previsions d’aquest
Pla General a les zones de remodelació privada,
els particulars podran promoure plans de reforma
interior, als quals el sistema d’actuació serà el de
cooperació. Igualment, quan la unitat de zona
qualificada de remodelació comprengui només
una illa o part d’aquesta, les alineacions de la qual
siguin obertes i es mantinguin, podrà establir‑se
l’ordenació de l’edificació per mitjà d’un Estudi de
Detall. Quan la iniciativa privada no promogui les
operacions de reforma interior o els plans elaborats pels particulars no responguin als objectius
d’aquest Pla General, l’Administració assumirà
la iniciativa de la reforma i l’actuació per mitjà del
sistema de cooperació, llevat que les raons d’urgència o de necessitat pública aconsellin l’actuació mitjançant el sistema d’expropiació.
Art. 355. Tipus d’ordenació.
1. A les zones de remodelació pública el tipus d’ordenació s’elegirà al Pla de Reforma Interior, i es
podrà optar entre el d’edificació volumètrica específica i el d’edificació tridimensional.
2. A les zones de remodelació privada el tipus d’ordenació serà el d’edificació volumètrica específica.
Art. 356. Estàndards urbanístics. 57
1. Per a les zones de remodelació pública el Pla de
Reforma Interior ha d’establir els estàndards en
proporció que millori les destinacions actuals a
vials, estacionaments, espais lliures i dotacions
comunitàries.
2. A les zones de remodelació privada els Plans de
Reforma Interior han de respectar els mínims següents:
a. Per a vials locals 25,20 %
b. Estacionaments 5’40 %
57. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151

c. Espais verds locals 16’20 %
d. Dotacions comunitàries 11’70 %
3. El Pla Especial de Reforma Interior, han d’establir,
globalment, la quantia de les reserves de sòl per a
sistemes locals segons els percentatges definitis
al número anterior, i justificadament han de determinar la destinació concreta dels sòls resultants
d’aquests estàndards segons les necessitats concretes del sector i dins dels usos previstos amb
caràcter general en aquest article.
Art. 357. Edificabilitat. 58
1. A les zones de remodelació pública la edificabilitat
serà la que s’estableixi als Plans de Reforma Interior, que no podran depassar l’edificació global
existent al sector.
El còmput d’aquesta edificabilitat s’ha d’efectuar
comptabilitzant per usos les superfícies de sostre
en planta baixa i en plantes pisos.
Es podrà augmentar l’edificació per a habitatges
fins a un 12 per 100 dels habitatges existents, i
el sostre per a ús d’habitatge no podrà depassar
el que resulta de multiplicar per cent metres quadrats el nombre màxim d’habitatges.
2. A les zones de remodelació privada els índexs
d’edificabilitat han de ser els següents:
a. Brut: 0’90 m2 sostre/m2 sòl.
b. Net: 2’89 m2 sostre/m2 sòl.
c. Complementari zonal: 0’30 m2 sostre/m2 sòl.
3. Als Estudis de Detall l’índex d’edificabilitat referit
a la superfície d’illa ha de ser de 2 m2 sostre/m2
sòl., i la superfície que s’ha de reservar per a espais lliures i dotacions del 30 per 100.
Art. 358. Condicions d’edificació.
1. Les condicions d’edificació a les zones de remodelació pública es determinaran al Pla de Reforma
Interior amb subjecció al tipus d’ordenació elegit
i al límit d’edificabilitat que s’estableix al número
primer de l’article anterior.
2. Les condicions d’edificació a les zones de remodelació privades seran les resultants del tipus
d’ordenació, dels índexs d’edificabilitat, dels estàndards urbanístics i de les condicions següents:
a. Parcel·lació mínima: 600 m2.
b. Façana mínima a la via pública: 13’50 m.
c. Alçada màxima: A les unitats de zona de remodelació inferiors als 12.000 m2 de sòl, l’alçada
màxima no pot depassar en un terç l’alçada de
l’edificació més alta que sigui possible edificar als
fronts de les àrees veïnes per raó de la seva quali58. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151

ficació urbanística. A les unitats de zona de remodelació superiors als 12.000 m2 de sòl, l’alçada
màxima ha de ser la que correspongui pel tipus
d’ordenació de l’edificació escollida.
3. Això no obstant, el Pla de Reforma Interior podrà
definir condicions diferents de les assenyalades
amb caràcter general en aquest article, quan els
criteris d’ordenació del sector així ho aconsellin,
en tot cas, però, s’han de respectar els índexs
d’edificabilitat i estàndards urbanístics per a la
zona.

Secció 10a
Zona de renovació urbana. Rehabilitació
(16)
Art. 359. Definició.
La zona de renovació urbana correspon al sòl amb
baix nivell de dotacions i àrees d’edificació necessitades de millora, a la qual per mitjà d’una acció or
denada i progressiva de rehabilitació han d’assolir‑se
nivells adients d’urbanització, dotacions i qualitat de
l’edificació.
Art. 360. Tipus d’ordenació.
1. Per a l’actuació en aquesta zona s’elaboraran
plans especials als quals s’elegirà el tipus d’ordenació de l’edificació a aplicar en cadascun
dels sectors, adient amb les característiques
d’aquests.
2. El tipus d’ordenació aplicable, segons aquestes
característiques, serà algun dels següents:
a. Edificació segons alineacions de vials.
b. Edificació aïllada.
c. Edificació segons volumetria específica.
3. Podran també adoptar‑se al Pla Especial subtipus precisos i locals adients a aquells sectors
que responen actualment a una modalitat d’edificació segons ordenacions espontànies o lliures,
no predeterminades amb subjecció a un model
definit. Per a aquests sectors el tipus d’ordenació
podrà regular‑se de manera singularitzada, per
mitjà d’envolupants màximes de volum, en ampliació de l’edificació existent i de la determinació
precisa dels espais lliures privats de jardí o mitjançant l’aplicació de les constants o paràmetres
dels tipus d’edificació segons alineacions de vial o
d’edificació aïllada.
Art. 361. Desenvolupament del Pla General.
1. Per al desenvolupament d’aquest Pla General, a
la zona de renovació urbana, a fi d’aconseguir ni-
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vells adients d’urbanització, dotacions i edificació,
mitjançant accions de conservació, rehabilitació i
reordenació de manera escalonada, progressiva
i harmònica, s’elaboraran i es portaran a efecte
plans especials.
2. Els Plans Especials hauran de contenir els documents mínims següents:
a. plànols d’informació
b. estudi sobre la situació del sector i les solucions
propugnades per la renovació
c. plànols d’ordenació
d. estudi econòmic sobre els costos de la urbanització, les dotacions i serveis públics i la incidència
de la rehabilitació sobre l’edificació privada
e. ordenances sobre els nivells mínims, en cada
etapa, exigibles en la urbanització i l’edificació
f. pla d’etapes.
3. Quan els costos de millora de l’edificació per a
assolir els nivells desitjats superin racionalment el
benefici comunitari de la rehabilitació, o la conservació de l’edificació dificulti substancialment l’actuació urbanística per dotar el sector dels vials,
aparcaments i espais lliures, dels centres docents,
dels centres assistencials i de serveis d’interès públic, social o cívic, caldrà procedir a la remodelació
del sector, en què es donin aquests condicionaments, aprovant‑se, amb aquesta finalitat, un Pla
Especial.
Art. 362. Edificabilitat.
1. L’índex d’edificabilitat brut màxim en aquesta
zona serà el de 0,70 m2 sostre/m2 sòl.
2. L’índex d’edificabilitat net mitjà serà el d’1,37 m2
sostre/m2 sòl.
3. Els màxims índexs d’edificabilitat nets permesos a
les àrees de cada tipus d’ordenació establerts en
aquesta zona, subjectes en els seus valors específics al compliment del valor mitjà de la zona, són
els següents:
a. Àrees d’edificació segons alineacions: 1’50 m2
sostre/m2 sòl.
b. Àrees d’edificació aïllada: 1 m2 sostre/m2 sòl.
c. Àrees d’edificació segons volumetria específica: 2,20 m2 sostre/m2 sòl.
d. Àrees d’edificació segons ordenació lliure: 1,20
m2 sostre/m2 sòl.
Art. 363. Densitat d’habitatges. 59
Els Plans Especials per a renovació d’aquesta zona,
per mitjà d’un procés de restauració, rehabilitació i mi59. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 187
Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129
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llora d’aquesta, per a la seva conversió en àrees amb
els elements d’urbanització adients a la qualificació
del sòl urbà, han de fixar la densitat d’habitatges per
hectàrees sense depassar el de 75 habitatges.
Art. 364. Exigències mínimes a què hauran
d’ajustar‑se els Plans Especials.
1. Els Plans Especials per a l’actuació en aquestes
zones, han de preveure reserves de sòl en proporció que millorin les actuals destinacions a vials,
estacionament, espais lliures i dotacions comunitàries. Com a mínim s’han d’establir reserves per
a espais verds públics locals i centres docents locals.
2. Les reserves de sòl que hauran de respectar els
Plans Especials s’han de determinar a partir de les
efectuades en aquest Pla General i en relació amb
el nombre d’habitatges existent al sector, establint‑se els següents mòduls mínims aplicables a
les noves actuacions d’habitatge desenvolupades
al Pla Especial:
a. 36 m2 de sòl per habitatge per a vials i estacionaments públics.
b. 18 m2 de sòl per habitatge per a espais verds
públics locals.
c. 12 m2 de sòl per habitatge per a centres docents locals.
d. 9,60 m2 de sòl per habitatge per a les altres
dotacions d’interès públic o interès social.
Art. 365. Condicions de l’edificació.
1. Les condicions generals de l’edificació, i les estètiques, les sanitàries i les d’ús es precisaran, tant
com calgui, a les ordenances del Pla Especial.
2. Les condicions d’edificació de les diferents zones
seran determinades al respectiu Pla Especial atenent als tipus d’ordenació de l’edificació existent,
i respectaran preferentment les condicions següents:
I. Àrees d’edificació segons alineacions.
Condició 1a. Alçada reguladora màxima segons
l’amplada del vial i amb límit màxim de plantes,
sense admetre àtics. Regirà el quadre de l’article
328.
Condició 2a. Front mínim de parcel·la: 6,50 m.
Condició 3a. L’espai lliure interior d’illa no serà
edificable.
II. Àrees d’edificació aïllada.
Condició 1a. L’alçada reguladora màxima és de
9’15 m. corresponent a planta baixa i dues plantes
com a límit màxim.
Condició 2a. La superfície mínima de parcel·la és
de 250 m2.

Condició 3a. El percentatge màxim d’ocupació de
parcel·la és del 40 per 100. L’ocupació del subsòl
s’ha de regular pel que disposa l’article 249.
Condició 4a. La separació mínima a les llindes de
parcel·la ha de ser de 3 m. al frontal i 2 m. als
laterals i fons.
Condició 5a. S’admeten les edificacions auxiliars
sense depassar l’ocupació màxima de parcel·la.
III. Àrees d’edificació segons volumetria espe‑
cífica.
Condició 1a. L’alçada màxima admesa és de 21,5
m. corresponents a planta baixa i sis pisos com a
màxim.
Condició 2a. La parcel·la mínima admesa és la de
800 m2.
IV. Àrees d’edificació segons ordenació lliure.
S’aplicaran les condicions de les Àrees d’edificació aïllada, però respectant les situacions actuals de distàncies menors a límits de parcel·la.

Art. 366. Conservació i millora de l’edificació.
1. Els propietaris d’edificacions en zones de renovació urbana (16) hauran de procedir, amb subjecció a les previsions temporals contingudes al
corresponent Pla Especial, a la realització de les
obres necessàries per a la conservació i reforma,
a fi de complir les determinacions establertes a
l’ordenança.
2. Per a l’efectivitat d’aquest deure, l’ajuntament i,
si escau, la Corporació Metropolitana, ordenarà
d’ofici o a instància de qualsevol interessat l’execució de les obres esmentades, un cop publicat
el Pla Especial del qual formi part integrant l’ordenança que les estableixi.

Secció 11a
Zona de renovació urbana en
transformació de l’ús (17)
Art. 367. Definició.
1. La zona de renovació urbana en transformació de
l’ús (17) comprèn els terrenys amb edificacions o
usos inadequats, però aptes per a absorbir els dèficits de vials, zones verdes i equipaments.
2. Aquesta qualificació urbanística permet mantenir
en servei els usos existents sense deixar‑los fora
d’ordenació, mentre no es porti a terme la transformació prevista, segons el que disposen els articles 171 i 172.
Art. 368. Règim urbanístic.
1. Fins que no es programi l’actuació encaminada

a l’adquisició del terreny per tal de destinar‑lo a
equipaments o espais verds, el propietari o titular
del dret d’ocupació de la finca en el moment de
l’aprovació definitiva d’aquest Pla General podrà:
a. efectuar obres de consolidació, reparació, modernització o millora de les condicions estètiques
o higièniques de les edificacions, però no augmentar‑ne el volum.
b. desenvolupar l’activitat pròpia de les instal·
lacions existents i destinar el local, en el supòsit de
trasllat de la indústria, a magatzem de productes
per a la venda o distribució.
2. En el supòsit que la transformació prevista no sigui
per a vial, el que es disposa al paràgraf anterior,
serà d’aplicació a la porció de finca no destinada
a via pública.
3. Les petites reparacions que exigeixi la higiene,
l’ornament i la conservació podran realitzar‑se a
tot l’immoble.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. Als terrenys destinats en aquest Pla General a
“parc forestal”, en qualsevol de les seves modalitats (27, 28 o 29) en què hi hagi, a l’entrada en
vigor d’aquestes Normes, edificacions o urbanitzacions contràries al planejament anterior, que no
hagin estat objecte de legalització, s’han d’aplicar
les mesures següents:
a. Quan no hagi transcorregut un any des de
l’acabament total de l’obra, la Corporació Metropolitana de Barcelona instruirà expedient en què,
amb audiència del titular de l’obra i dels interessats legítims i directes, i informe dels serveis jurídics i tècnics, decidirà sobre la disconformitat de
l’obra amb el planejament anterior i amb l’actual, i
resoldrà, amb subjecció al que estableixen els articles 184 i 185 de la Llei del sòl, sens perjudici de
les facultats de les altres autoritats, de conformitat
amb els articles esmentats.
b. Si es tracta d’edificacions posteriors al Pla de
1953 i contràries a aquest, i des de l’acabament
de l’obra ha transcorregut més d’un any, es consideraran aquestes en situació de fora d’ordenació i
mancades de pla o llicència que les legitimi, a tots
els efectes i, entre aquests, els expropiatoris. Si
es procedeix a l’expropiació d’aquests terrenys,
no s’inclouran al preu just les obres, edificacions
i instal·lacions que estant en disconformitat amb
el planejament anterior i no essent, tampoc, legalitzables amb l’actual, s’hagin realitzat sense pla
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o projecte previ, regularment aprovat, i sense llicència. El que es disposa en aquest apartat és
aplicable a les obres a què es refereix l’anterior
quan no s’exerceixi la potestat esmentada a
l’apartat indicat.
2. Els terrenys qualificats de parc forestal, on existeixin urbanitzacions o edificacions de les indicades al paràgraf 1 d’aquesta disposició, podran
ser objecte d’expropiació, ja que la qualificació i
l’aprovació d’aquest Pla impliquen la utilitat pública
i la necessitat d’ocupació. Per procedir a l’expropiació s’elaborarà un programa o projecte d’expropiació, integrat per un plànol de delimitació, un
document en què es descriguin els béns o drets
afectats i es relacionin els propietaris i un estudi
econòmic sobre el cost de l’expropiació; aprovat
inicialment per la Corporació Metropolitana de
Barcelona, se sotmetrà a informació pública i audiència dels ajuntaments afectats per un termini
de quinze dies i s’aprovarà definitivament per la
mateixa Corporació.
3. La Corporació Metropolitana, una vegada escoltat
l’ajuntament o ajuntaments interessats, podrà
acceptar la cessió gratuïta d’aquests terrenys i
reconèixer al cedent un dret de superfície, integrat per l’edificació existent, per un termini que no
excedeixi setanta cinc anys. La cessió i el reconeixement del dret de superfície hauran de formalitzar‑se en escriptura pública que es reflectirà al
Registre de la Propietat.
Segona.
1. El Pla General, i sota la referència d’identificació
22b, delimita sòl en el qual existeixen urbanitzacions i edificacions industrials mancades, actualment, de pla, projecte o llicència que les legitimi,
i els assigna una destinació industrial; aquestes
obres d’urbanització i edificació o instal·lació, es
consideren legalitzables, sempre que es compleixin els tràmits que s’expressen als apartats
següents i per raó de la destinació preferentment
industrial que se’ls assigna.
2. El promotor de les obres, o els seus causahavents,
per qualsevol títol, han d’elaborar un Pla Especial
que contingui les determinacions següents:
a. condicions d’edificabilitat
b. condicions d’ús
c. equipaments comunitaris
d. sistemes generals
e. cessions de sòl gratuïtes
f. esquema d’urbanització.
3. El promotor, o els seus causahavents, han d’assumir les obligacions següents:
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a. realitzar o, si escau, completar la urbanització
amb subjecció a les previsions del Pla Especial
b. realitzar les cessions gratuïtes de terreny
c. garantir el compliment dels compromisos d’urbanització amb subjecció al pla d’etapes incorporat al Pla.
4. El Pla Especial serà integrat pels documents següents:
a. plànols informatius
b. memòria
c. estudi econòmic
d. document d’obligacions contretes
e. ordenances
f. pla d’etapes.
5. El Pla Especial podrà incorporar al seu contingut
les determinacions i documentació necessàries
per servir, alhora, com a projecte d’urbanització,
fent innecessària l’elaboració i aprovació separada
d’aquest instrument.
Tercera.
Per adaptar a les previsions d’aquest Pla General
les alineacions exteriors o de vial i les alineacions interiors o d’illa i les que defineixen la línia d’edificació
i l’espai lliure d’illa actual i, en general, per resoldre
els problemes d’alineacions i rasants originats per
les modificacions introduïdes per aquest Pla General,
s’elaboraran, si cal, Estudis de Detall, amb les determinacions, contingut i límits que estableix l’article 15
d’aquestes Normes. El plànol d’ordenació corresponent s’elaborarà a escala 1:2.000.
Quarta.
1. Les urbanitzacions situades dins el sòl urbà qualificat de zona de renovació urbana: rehabilitació
(16) que reuneixin nivells d’urbanització adients,
dotacions i qualitat de l’edificació i que s’hagin
executat sense Pla Parcial previ o sense ajustar‑se
a les prescripcions d’aquest, es respectaran al pla
parcial que s’elabori per a l’actuació urbanística
segons el que preveuen aquestes Normes.
2. Quan la urbanització no reuneixi els nivells adients
en elements i serveis d’urbanització, dotacions i
qualitat d’edificació, però pugui assolir els fixats
al corresponent Pla Especial i la seva Ordenança,
dins les etapes previstes en aquest, es respectarà aquesta urbanització condicionada al fet que
s’executin, d’acord amb les previsions del Pla, les
obres d’urbanització, es doti l’àrea dels vials, estacionaments, espais verds i equipaments locals i es
millori la qualitat de l’edificació per assolir aquells
nivells.

Cinquena.
1. Fins que no s’aprovin i publiquin els Plans de Reforma Interior de les zones de remodelació caldrà
respectar els usos i edificacions disconformes amb
aquest Pla General i, en conseqüència, s’hauran
d’admetre les obres de consolidació, conservació,
reparació i modernització de les condicions higièniques i ambientals i les que tendeixen a suprimir
o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o
perillosos de les instal·lacions industrials.
2. Quan les edificacions o instal·lacions estiguin situades en sòl destinat a sistemes generals o equipaments comunitaris s’hauran d’admetre les obres
del paràgraf anterior, excepte les de consolidació.
Sisena.
1. Caldrà respectar l’edificació als actuals solars
destinats a equipament comunitari i permetre, a
més, les obres de consolidació, conservació, reparació i millora sempre que es mantinguin l’afectació a equipament i les exigències funcionals que
aquest requereixi.
2. La cessació de l’activitat pròpia de l’equipament
comunitari de titularitat privada no autoritza a destinar el sòl o l’edificació a cap altra finalitat. L’administració, amb títol legitimador en aquest Pla, en
virtut de la destinació a equipament i de l’interès
públic d’aquest, podrà procedir a l’expropiació.
Setena.
1. Les llicències a què es refereix l’article 178 de la
Llei del Sòl, que hagin estat atorgades abans del
dia de la publicació de l’acte d’aprovació definitiva d’aquest Pla General i les que s’expedeixin
com a conseqüència de peticions presentades als
registres dels ajuntaments respectius abans de la
mateixa data, quan no es refereixin a terrenys destinats a espais lliures, zones verdes o xarxa viària o
reservats per a equipaments comunitaris i centres
públics, tindran efectivitat conforme a les normes
urbanístiques vigents quan les llicències van ser
sol·licitades i conferiran drets als seus titulars per
dur a terme el que es concreti a la llicència. Això
no obstant, aquestes llicències quedaran sense
efecte si al cap de dos anys els edificis als quals
es refereixin no han cobert aigües, o al cap de
tres anys si no han estat acabats. Els terminis es
comptaran des de la data d’aprovació definitiva
del Pla o de les de l’atorgament o fermesa de la
llicència, si aquests fossin posteriors, i quedarà reduït a allò que aparegui assenyalat a la llicència si
aquest fos posterior.
2. Els titulars d’aquestes llicències podran acollir‑se

a les normes d’aquest Pla, si ho sol·liciten de l’organisme que expedeixi la llicència, que resoldrà el
que sigui procedent a aquest efecte.
Vuitena.
Els Plans Parcials de sectors integrats a l’àmbit territorial d’aquest Pla General que es trobessin en curs de
revisió o modificació per part de l’ajuntament respectiu
hauran d’ajustar‑se a les determinacions d’aquest Pla.
Novena.
Les indústries legalment instal·lades en terrenys
qualificats de zona de renovació urbana en transformació d’ús (17) en el moment d’entrar en vigor
aquest Pla podran augmentar la superfície utilitzada
i la potència instal·lada, sempre que la seva expropiació no estigui inclosa als programes d’actuació,
en desenvolupament d’aquest Pla General, la superfície ampliada no ho sigui sobre els terrenys adquirits
amb posterioritat a l’aprovació inicial i la construcció
i potència instal·lada no depassin les permeses per
la qualificació que tenia al planejament vigent anterior, ni representi augment de volum edificable respecte d’aquest.
Desena.
Els locals de negoci industrial afectats per sistemes
generals per a xarxa viària bàsica i equipaments,
mentre no s’hagi iniciat el procediment d’expropiació,
podran ser ocupats per noves activitats sempre que
es procedeixi a l’expressa renúncia de qualsevol dret
o indemnització que pugui correspondre; si aquestes
activitats són de naturalesa industrial, la seva categoria serà igual o inferior a la de l’activitat emplaçada.
Onzena.
Les indústries que comptin amb llicència regularment
atorgada o hagin estat objecte de legalització en el
moment de l’entrada en vigor d’aquest Pla General,
podran ser ampliades sota les condicions següents:
a. Augmentant la potència instal·lada fins al límit que
els correspongui per les condicions d’ús de la zonificació del planejament anterior vigent.
b. No podran depassar els límits de molèstia, nocivitat, insalubritat i perillositat, dins de la categoria i
situació establertes en aquestes Normes per a la
zona respectiva.
c. Les indústries que depassin els límits de molèstia,
nocivitat, insalubritat i perillositat de la zona i situació, no podran acollir‑se a aquesta ampliació
a menys que adaptin la totalitat de les instal·
lacions als esmentats límits admesos en aquestes
Normes per a la zona.
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d. L’ampliació haurà de realitzar‑se sobre terrenys
propis de la indústria, en el moment d’entrar en
vigor el Pla General present.
Dotzena.
Als edificis existents en el moment de l’entrada en
vigor d’aquest Pla General, el volum del qual sigui
disconforme per haver‑se modificat les condicions
d’edificació per les quals es va autoritzar la seva construcció, s’admetrà la instal·lació de noves indústries
amb les limitacions següents:
a. La indústria o activitat s’admetrà sobre l’edifici i
parcel·la existent quan no comporti augment de
superfície o volum construït.
b. La categoria de la indústria es mantindrà dins dels
límits admesos per a la zona on s’emplaci.
c. Caldrà la justificació prèvia que l’edifici existia amb
autorització, en aprovar‑se aquest Pla General, i
que s’hi desenvolupava una activitat industrial.
Tretzena.
Mentre que l’Administració no procedeixi a la redacció
del corresponent Pla Especial i programi la seva actuació, als sòls qualificats com a equipaments d’interès
metropolità 7c als quals estiguin legalment establertes
abans de l’aprovació d’aquest Pla General Metropolità instal·lacions de càmpings, podran autoritzar‑se
les obres necessàries per a l’adequació a la normativa
sectorial que per raó de la seva activitat requereixin.

Segona.
La Corporació Metropolitana en el termini de dos anys,
a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla General
Metropolità, redactarà el nomenclàtor indicatiu d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses a què
es refereix l’article 289.4 de les Normes presents.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.
En el termini de dos anys, a comptar des de la publicació d’aquest Pla General, es redactaran els plans
especials de reforma interior a les zones de remodelació pública.
Segona.
En el termini d’un any, a comptar des de la publicació
de l’aprovació d’aquest Pla General, s’aprovaran els
plans especials per a cada una de les zones de conservació de l’estructura urbana i edificatòria, previstos
a la regulació d’aquestes zones.

Articles de nova creació que
incorporen per terme municipal, les
modificacions del PGM
Art. 369 (Veure pàg. 302)
Art. 370 (Veure pàg. 302)

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
1. Per regular al sòl urbà aquells aspectes constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim
de serveis no previstos en aquestes Normes, la
Corporació Metropolitana, en el termini d’un any,
a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla General, formarà i sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan
competent les ordenances metropolitanes, d’aplicació a tot l’àmbit de l’entitat.
2. Mentre no es produeixi l’aprovació definitiva de
les ordenances metropolitanes, regiran les ordenances municipals dels municipis respectius, o,
si no n’hi ha, les Ordenances municipals de Barcelona, per regular els aspectes assenyalats a
l’apartat anterior.
3. L’aplicació de les Ordenances metropolitanes deixarà al marge, si escau, les especials que exigeixin
les peculiaritats del municipi.

Art. 371 (Veure pàg. 303)
Art. 372 (Veure pàg. 303)
Art. 373 (Veure pàg. 303)
Art. 374 (Veure pàg. 303)
Art. 375 (Veure pàg. 303)
Art. 376 (Veure pàg. 303)
Art. 377 (Veure pàg. 145)
Art. 378 (Veure pàg. 145)
Art. 379 (Veure pàg. 173)
Art. 380 (Veure pàg. 173)
Art. 381 (Veure pàg. 173)
Art. 382 (Veure pàg. 174)
Art. 383 (Veure pàg. 174)
Art. 384 (Veure pàg. 175)
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Modificacions
Normes Urbanístiques
del PGM

BADALONA

un vial en procés d’eixamplament o de nova obertura, l’ample de vial que es considerarà en aquest
front a efectes d’alçada, nombre de plantes i vol de
• Modificació de l’article 238 de les Normes
cossos i elements sortints, serà el mínim ample real
Urbanístiques del PGM en l’àmbit del mudel vial en tots els punts de la façana de la parcel·la
nicipi de Badalona. Aprovada definitivament per
en el front considerat. Si l’esmentada amplada no
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 1~P±
fos l’ample
de vial que s’hagués de considerar un
Públiques de
22 d’abril de 2002 (DOGC de 11/06/02)
cop obert o eixamplat totalment el tram de vial on
està situada la parcel·la, es prendrà com ample de
Proposa incorporar el següent apartat:
vial el mínim d’ambdós.
3. Quan es tracti d’una parcel·la amb alineació de vial
ajustada al planejament vigent que tingui front a

XUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLySXQWXDOGHOHV1RUPHV8UEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjGH%
• Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l’àmbit
del municipi de Badalona. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el
6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).
Incorporant d’ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada
pel 02',),&$&,Ï'(/(61250(685%$1Ë67,48(6
Pla General Metropolità només es donarà quan l’ús d’aquesta planta
sigui el d’habitatge.
'(/3*0(1/¶¬0%,7'(/




 (VPRGLILFDO¶DSDUWDWE 
E(OVRWHUUDQLSRGUjRFXSDUODWRWDOLWDWGHODSDUFHOÂODLKDXUjGHJDUDQWLUHOWUDFWDPHQWHQMDUGLQDWGHOD
FREHUWDTXDQO¶HVSDLLQWHULRUG¶LOODQRVLJXLHGLILFDEOHHQSODQWDEDL[D
(V SHUPHWUj TXH HO VRVWUH GH OD UDPSD TXH GRQL DFFpV DOV DSDUFDPHQWV VLWXDWV HQ SODQWD VRWHUUDQL
VREUHVXUWLGHO¶DQWHULRUFREHUWDTXDQSHUPRWLXG¶XQDUHGXwGDSURIXQGLWDWHGLILFDEOHQRVLJXLSRVVLEOHXQD
DOWUD VROXFLy $TXHVW VRVWUH KDXUj GH VHU WUDFWDW HQ FRQVRQjQFLD DPE DO WUDFWDPHQW HQMDUGLQDW GH OD
FREHUWD$TXHVWDVROXFLyQRPpVHV SHUPHWUjTXDQO¶~V G¶DSDUFDPHQW HQSODQWDVRWHUUDQL RFXSDQW O¶HVSDL
OOLXUHGHSDUFHOÂODVLJXLQHFHVVDULSHOQRPEUHGHSODFHVUHTXHULGHV
 (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
(OVVRWHUUDQLVUHVXOWDQWVGHUHEDL[RVDQLYHOODFLRQVRH[FDYDFLRQVSRGUDQGHSDVVDUO¶RFXSDFLyPj[LPD
GHSDUFHOÂODHQSODQWDEDL[D$IDOWDGHSUHYLVLRQVH[SUHVVHVGHOFRUUHVSRQHQW3ODSDUFLDOR3ODHVSHFLDO
SRGUDQRFXSDUILQVDXQSHUHQSODQWDVRWHUUDQLGHO¶HVSDLOOLXUHG¶HGLILFDFLyFRUUHVSRQHQWTXHVLJXL
GHSURSLHWDWSULYDGD
/¶RFXSDFLy HQ VXEVzO SRGUj DVVROLU OD WRWDOLWDW GH O¶HVSDL OOLXUH G¶HGLILFDFLy TXDQ DTXHVWD DPSOLDFLy HV
GHVWLQL WRWDOPHQW D DSDUFDPHQW (Q DTXHVW FDV V¶KDXUj GH JDUDQWLU HO WUDFWDPHQW FRP D MDUGt GH OD
VXSHUItFLHLHOVHXPDQWHQLPHQWSHUSDUWGHOVWLWXODUVGHO¶DSDUFDPHQW
$UWLFOH5HVHUYDG¶HVSDLSHUDHVWDFLRQDPHQW (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
(OVSODQVSDUFLDOVLHOV3ODQVHVSHFLDOVSRGUDQLQFRUSRUDUOHVSUHYLVLRQVRSRUWXQHVSHUWDOG¶DGHTXDUOHV
GHWHUPLQDFLRQV G¶DTXHVWHV QRUPHV HQ PDWqULD G¶DSDUFDPHQW R HVWDFLRQDPHQW D OHV SDUWLFXODULWDWV GH
O¶jPELWGHOSODQHMDPHQW
$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVDOVHGLILFLV (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVL 
 (OV HGLILFLV GH QRYD SODQWD KDXUDQ GH SURMHFWDUVH SHUTXq FRPSWLQ DPE DSDUFDPHQWV D O¶LQWHULRU GH
O¶HGLILFLRHQWHUUHQ\VHGLILFDEOHVGHOPDWHL[VRODU
/DGLVWULEXFLyGHOHVSODFHVLHOVFDUULOVGHFLUFXODFLyKDXUDQGHJDUDQWLUODFRUUHFWDPDQLREUDELOLWDWGHWRWV
HOVYHKLFOHV
/HVGLPHQVLRQVPtQLPHVGHOHVSODFHVGHJDUDWJHRDSDUFDPHQWFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D3HUDDXWRPzELOV
(QILOHUD&DGDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDXWRPzELOGLVSRVDUjFRPDPtQLPG¶XQHVSDLGH[P
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/DGLVWULEXFLyGHOHVSODFHVLHOVFDUULOVGHFLUFXODFLyKDXUDQGHJDUDQWLUODFRUUHFWDPDQLREUDELOLWDWGHWRWV
HOVYHKLFOHV
/HVGLPHQVLRQVPtQLPHVGHOHVSODFHVGHJDUDWJHRDSDUFDPHQWFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D3HUDDXWRPzELOV
(QILOHUD&DGDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDXWRPzELOGLVSRVDUjFRPDPtQLPG¶XQHVSDLGH[P
(Q EDWHULD DPE TXDOVHYRO LQFOLQDFLy &DGD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU DXWRPzELO GLVSRVDUj FRP D PtQLP
G¶XQHVSDLGH[P
8Q GH OD WRWDOLWDW GH OHV SODFHV G¶DSDUFDPHQW SHU DXWRPzELOV SRGUj WHQLU XQ HVSDL PtQLP GH  [
P

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

E3HUDYHKLFOHVGHGXHVURGHV
&DGDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDYHKLFOHGHGXHVURGHVVHUjFRPDPtQLPGH[P
(QTXDOVHYROFDVOHVSODFHVV¶KDXUDQGHVLWXDUIRUDGHOjPELWVRQV¶H[HUFHL[SUzSLDPHQWO¶DFWLYLWDWSHUOD
TXDO HV ID OD SUHYLVLy GH SODFHV G¶DSDUFDPHQW  UHVSHFWH D OD TXDO VL HVWDQ VLWXDGHV GLQV GH OD PDWHL[D
HGLILFDFLyKDXUDQGHFRQVWLWXLUXQVHFWRUG¶LQFHQGLVSURSL
/HVSODFHVPtQLPHVG¶DSDUFDPHQWV¶HVWDEOHL[HQDWHQHQWHOVGLIHUHQWVXVRVL]RQHV
4XDQ HO SODQHMDPHQW HVWDEOHL[L ]RQLILFDFLy HVSHFtILFD L QR FRQWLQJXL SUHYLVLRQV H[SUHVVHV HQ PDWqULD
G¶DSDUFDPHQWV V¶DSOLFDUDQ OHV UHVHUYHV FRUUHVSRQHQWV D OHV ]RQHV DQjORJXHV /HV SODFHV PtQLPHV TXH
V¶KDXUDQGHSUHYHXUHDODFLXWDWGH%DGDORQDVyQOHVVHJHQWV
$(GLILFLVG¶KDELWDWJHV



D(QVzOXUEjXQDSODoDLPLWMD SHUFDGDKDELWDWJHGHPpVGHPLXQDSODoDSHUFDGDKDELWDWJHGH
PHQ\VGHPWRWUHIHULWDVXSHUItFLH~WLO
E(QVzOXUEDQLW]DEOHREMHFWHG¶XQSODSDUFLDOOHVTXHHVIL[LQHQDTXHVWDPEHOOtPLWPtQLPG¶XQDSODoD
DOPHQ\V SHU FDGD  P G¶HGLILFDFLy L HV FRPSOHWDUj O¶HVWjQGDUG OHJDO SHU PLWMj GH OD UHVHUYD GH
VXSHUItFLHG¶HVWDFLRQDPHQW
F(QVzOXUEjREMHFWHG¶XQ3OD(VSHFLDOGH5HIRUPD,QWHULRUOHVTXHV¶KLIL[LQDPEXQPtQLPG¶XQDSODoD
SHUFDGDPGHVRVWUHHGLILFDEOHSRWHQFLDO
%(GLILFLVS~EOLFVRSULYDWVSHUDRILFLQHVGHVSDW[RVEDQFVLVLPLODUVRHGLILFLVDPERILFLQHVGHVSDW[RV
EDQFVLVLPLODUV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD  P GH VXSHUItFLH ~WLO GHGLFDGD D RILFLQHV R GHVSDW[RV EDQFV L
VLPLODUV
&(GLILFLVDPEORFDOVFRPHUFLDOVDOGHWDOOLJUDQVPDJDW]HPVGHYHQGD
(QVLVWHPHVGHYHQGDSHUVRQDOLW]DGDTXDQODVXSHUItFLHFRPHUFLDOVXPDGHVWRWHVOHVSODQWHVGHO¶HGLILFL
DPEGHVWLQDFLyFRPHUFLDOGHSDVVLGHPKDXUDQGHFRPSWDUDPEXQDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGD
PGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGDHQOHV]RQHVLELFDGDPGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGDDODUHVWDGH
]RQHV
6¶HQWpQ FRP HVWDEOLPHQWV GH YHQGD SHUVRQDOLW]DGD DTXHOOV HVWDEOLPHQWV FRPHUFLDOV RQ HO YHQHGRU DWpQ
LQGLYLGXDOPHQWDOFRPSUDGRU
/RFDOVFRPHUFLDOVGHVWLQDWVDVXSHUPHUFDWVLKLSHUPHUFDWV
DHQWUHLPGHVXSHUItFLHGHYHQGDSODFHVSHUFDGDPGHVXSHUItFLHGHYHQGD
EHQWUHLPGHVXSHUItFLHGHYHQGDSODFHVSHUFDGDPGHVXSHUItFLHGHYHQGD
FSHU HOV HVWDEOLPHQWV GH PpV GH  P GH VXSHUItFLH GH YHQGD V¶DSOLFDUj HOV UjWLRV TXH GHWHUPLQL OD
QRUPDWLYDVHFWRULDOFRUUHVSRQHQW
',QG~VWULHVPDJDW]HPVLHQJHQHUDOORFDOVGHVWLQDWVD~VLQGXVWULDO
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD ORFDO GH VXSHUItFLH VXSHULRU D  P DPE HO PtQLP G¶XQD SODoD SHU
FDGDPGHVXSHUItFLH~WLO
/¶~VGHPDJDW]HPUHTXHULUjXQDSODoDSHUFDGDP
( 7HDWUHV FLQHPHV FLUFV VDOHV GH IHVWHV VDOHV G¶HVSHFWDFOHV SDODXV R VDOHV GH FRQJUHVVRV L
FRQYHQFLRQVDXGLWRULVLQVWDOÂODFLRQVHVSRUWLYHVLDQjOHJV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD TXLQ]H SHUVRQHV G¶DIRUDPHQW L TXDQ H[FHGHL[LQ GH FLQFFHQWV XQD
SODoDSHUFDGDGHX
126 Badalona
)+RWHOVUHVLGqQFLHVLVLPLODUV

',QG~VWULHVPDJDW]HPVLHQJHQHUDOORFDOVGHVWLQDWVD~VLQGXVWULDO
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD ORFDO GH VXSHUItFLH VXSHULRU D  P DPE HO PtQLP G¶XQD SODoD SHU
299
FDGDPGHVXSHUItFLH~WLO
/¶~VGHPDJDW]HPUHTXHULUjXQDSODoDSHUFDGDP
( 7HDWUHV FLQHPHV FLUFV VDOHV GH IHVWHV VDOHV G¶HVSHFWDFOHV SDODXV R VDOHV GH FRQJUHVVRV L
FRQYHQFLRQVDXGLWRULVLQVWDOÂODFLRQVHVSRUWLYHVLDQjOHJV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD TXLQ]H SHUVRQHV G¶DIRUDPHQW L TXDQ H[FHGHL[LQ GH FLQFFHQWV XQD
SODoDSHUFDGDGHX
)+RWHOVUHVLGqQFLHVLVLPLODUV
D+RWHOVGHTXDWUHLFLQFHVWUHOOHVXQDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDWUHVKDELWDFLRQVGREOHVRO¶HTXLYDOHQW
GHVHQ]LOOHV
E+RWHOVGHWUHVHVWUHOOHVXQDSODoDSHUFDGDFLQFKDELWDFLRQVGREOHVRO¶HTXLYDOHQWGHVHQ]LOOHV
F(OVDOWUHVXQDSODoDSHUFDGDVLVKDELWDFLRQVGREOHVRO¶HTXLYDOHQWGHVHQ]LOOHV
*&OtQLTXHVVDQDWRULVKRVSLWDOV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDVLVOOLWV

 1~P±

+%LEOLRWHTXHVJDOHULHVG¶DUWPXVHXVLDQjOHJV
8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDP HQDTXHOOVORFDOVGHVXSHUItFLHVXSHULRUDP
,&HQWUHVG¶HVWXGLVVXSHULRUV
8QDSODoDSHUFDGDVHL[DQWDPHWUHVTXDGUDWV P GHVXSHUItFLH~WLO
-7DOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHV
/DVXSHUItFLHGHVWLQDGDDDSDUFDPHQWVHUjFRPDPtQLPO¶HTXLYDOHQWDOGHODVXSHUItFLHGHVWLQDGDDWDOOHU
HQHOVGHTXDWUHRPpVURGHVHQHOVGHPRWRV\VLPLODUVODVXSHUItFLHGHVWLQDGDDDSDUFDPHQWVHUjFRPD
PtQLPGHOGHODRFXSDGDSHOWDOOHU
       GH WUDQVSRUW L VLPLODUV GLVSRVDUDQ G¶XQD SODoD
G¶DSDUFDPHQWSHUYHKLFOHLHQFDVGHYHKLFOHVIXUJRQHWDRFDPLRQVODSODoDVHUjGHWDPDQ\DGHTXDWD




0¬UHHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDHQHGLILFLVDPEOHVGHVWLQDFLRQVGHOVHStJUDIV&L'
8QHVSDLHVSHFtILFGHWUHVPHWUHVG¶DPSOHDPEXQDORQJ
RIUDFFLyDPEXQPtQLPGHGXHVSODFHVHQWRWHGLILFLRORFDOFRPHUFLDORLQGXVWULDOGHVXSHUItFLHVXSHULRUD

(QORFDOVGHVXSHUItFLHHQWUHPLPHVSUHYHXUjXQDjUHDGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHFRPD

/HVjUHHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDQRFRPSWDELOLW]DUDQDHIHFWHVG¶DSDUFDPHQW
$UWLFOH5HJOHVVREUHODSUHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHGLILFLV (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVL 
4XDQO¶HGLILFLHVGHVWLQL D PpVG¶XQ~V GHOVH[SUHVVDWVDO¶DUWLFOH DQWHULRUHO QRPEUHPtQLPGH SODFHV
G¶DSDUFDPHQWKDGHVHUHOTXHUHVXOWLGHODVXPDGHOVFRUUHVSRQHQWVDOVGLIHUHQWVXVRV
 7DPEp V¶DSOLFDUDQ OHV UHJOHV VREUH SUHYLVLRQV G¶DSDUFDPHQWV HQ HOV FDVRV GH PRGLILFDFLy G¶HGLILFLV R
LQVWDOÂODFLRQV TXH FRPSRUWLQ FDQYL G¶~V L HQ FRQVHTqQFLD V¶KDXUDQ GH SUHYHXUH OHV SODFHV

 4XDQ GH O¶DSOLFDFLy GHOV PzGXOV GH O¶DUWLFOH DQWHULRU O¶H[LJqQFLD GH SODFHV G¶DSDUFDPHQW VLJXL GH VLV R
LQIHULRUHQ]RQHVLTXDWUHRLQIHULRUHQODUHVWDGHOHV]RQHVSRGUjH[RQHUDUVHGHO¶REOLJDFLyGHUHVHUYD
G¶DSDUFDPHQW
3UqYLDDXWRULW]DFLyPXQLFLSDOSRGUDQVXEVWLWXLUVHWRWDOPHQWRSDUFLDOPHQWOHVSUHYLVLRQVG¶HVSDLVSHUD
DSDUFDPHQWVDOVHGLILFLVSHUODSUHYLVLyG¶HVSDLVFRQWLJXVG¶DSDUFDPHQWGHQRYDFUHDFLyTXDQHOVHFWRUR
OD]RQDXUEDQDSHUOHVVHYHVSHFXOLDULWDWVLIXQFLy[LQSHUzO¶DXWRULW]DFLyKD
G¶HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV SHUWLQHQWV SHU WDO GH JDUDQWLU OD LPSRVVLELOLWDW TXH XQV PDWHL[RV DSDUFDPHQWV
SXJXLQVHUYLUSHUDGLIHUHQWVHGLILFLV
6¶H[FHSWXHQHOVHVWDEOLPHQWVHQUqJLPGHYHQGDHQDXWRVHUYHLHOVTXDOVKDXUDQGHGLVSRVDUGHOHVVHYHV
SODFHVUHJODPHQWjULHVG¶DSDUFDPHQWFRQQHFWDGHVGLUHFWDPHQWDPEO¶HVWDEOLPHQW
$UWLFOH(GLILFDELOLWDW (VPRGLILFDO¶DSDUWDWD 
D2FXSDFLyGHSDUFHOÂOD +DQGHUHVSHFWDUO¶RFXSDFLy SUHH[LVWHQWDPESRVVLELOLWDW G¶DXJPHQWDSODQWD
EDL[DILQVDXQSHU
/¶RFXSDFLy HQ VXEVzO SRGUj DVVROLU OD WRWDOLWDW GH O¶HVSDL OOLXUH G¶HGLILFDFLy TXDQ DTXHVWD DPSOLDFLy HV
GHVWLQL WRWDOPHQW D DSDUFDPHQW L VHPSUH TXH VLJXL FRPSDWLEOH DPE OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHBadalona
OD ]RQD D127
FRQVHUYDU(QWRWFDVV¶KDXUjGHJDUDQWLUHOWUDFWDPHQWFRPDMDUGtGHODVXSHUItFLHLHOVHXPDQWHQLPHQW
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SXJXLQVHUYLUSHUDGLIHUHQWVHGLILFLV
330,317,318,323,325,329
6¶H[FHSWXHQHOVHVWDEOLPHQWVHQUqJLPGHYHQGDHQDXWRVHUYHLHOVTXDOVKDXUDQGHGLVSRVDUGHOHVVHYHV
SODFHVUHJODPHQWjULHVG¶DSDUFDPHQWFRQQHFWDGHVGLUHFWDPHQWDPEO¶HVWDEOLPHQW
$UWLFOH(GLILFDELOLWDW (VPRGLILFDO¶DSDUWDWD 
D2FXSDFLyGHSDUFHOÂOD +DQGHUHVSHFWDUO¶RFXSDFLy SUHH[LVWHQWDPESRVVLELOLWDW G¶DXJPHQWDSODQWD
EDL[DILQVDXQSHU
/¶RFXSDFLy HQ VXEVzO SRGUj DVVROLU OD WRWDOLWDW GH O¶HVSDL OOLXUH G¶HGLILFDFLy TXDQ DTXHVWD DPSOLDFLy HV
GHVWLQL WRWDOPHQW D DSDUFDPHQW L VHPSUH TXH VLJXL FRPSDWLEOH DPE OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD ]RQD D
FRQVHUYDU(QWRWFDVV¶KDXUjGHJDUDQWLUHOWUDFWDPHQWFRPDMDUGtGHODVXSHUItFLHLHOVHXPDQWHQLPHQW
SHUSDUWGHOVWLWXODUVGHO¶DSDUFDPHQW

'(16,7$7'¶+$%,7$7*(6
$UWLFOH(VWjQGDUGVHQRSHUDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU (VPRGLILFDO¶DSDUWDWF 
F'HQVLWDWQHWDPj[LPDG¶KDELWDWJHVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHSHOPzGXOGH


'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D

(VPRGLILFDHQODVHYDWRWDOLWDW 

 1~P±

$UWLFOH1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂOD
/HV VROÂOLFLWXGV G¶HGLILFDFLy D OD VXE]RQD , GH VXEVWLWXFLy GH O¶HGLILFDFLy DQWLJD KDXUDQ GH OLPLWDU HO
QRPEUHG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂODDOTXHSHUH[FpVUHVXOWLGHGLYLGLUODVXSHUItFLHFRQVWUXwGDSHOPzGXOGH

 $OV HIHFWHV GHO SUHVHQW DUWLFOH V¶HQWpQ SHU VXSHUItFLH FRQVWUXwGD OD FRPSUHVD HQWUH HOV WDQFDPHQWV
H[WHULRUV GH O¶HGLILFL 6¶LQFORXHQ HOV FHOREHUWV HOV SDWLV GH YHQWLODFLy L HOV HQWUHVVRODWV L V¶H[FORXHQ HOV
FRVVRV VRUWLQWV HOV HVSDLV VRWDFREHUWD HOV EDGDORWV G¶HVFDOD HOV HVSDLV WqFQLFV G¶LQVWDOÂODFLRQV VLWXDWV

VREUHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHV

 (VPRGLILFDHQ
PG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂOD
 /HV HGLILFDFLRQV TXH V¶DL[HTXLQ D OD VXE]RQD ,     VXE]RQD ,, VHPLLQWHQV  
GHSDVVDU SHU SDUFHOÂOD XQ QRPEUH G¶KDELWDWJHV LJXDO DO TXH UHVXOWL SHU H[FpV GH GLYLGLU OD VXSHUItFLH
FRQVWUXwGDSHOPzGXOGHP
 $OV HIHFWHV GHO SUHVHQW DUWLFOH V¶HQWpQ SHU VXSHUItFLH FRQVWUXwGD OD FRPSUHVD HQWUH HOV WDQFDPHQWV
H[WHULRUV GH O¶HGLILFL 6¶LQFORXHQ HOV FHOREHUWV HOV SDWLV GH YHQWLODFLy L HOV HQWUHVVRODWV L V¶H[FORXHQ HOV
FRVVRV VRUWLQWV HOV HVSDLV VRWDFREHUWD HOV EDGDORWV G¶HVFDOD HOV HVSDLV WqFQLFV G¶LQVWDOÂODFLRQV VLWXDWV
VREUHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHV

$UWLFOH(VWjQGDUGVHQRSHUDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU V¶DIHJHL[HOVHJHQWSDUjJUDI 
'HQVLWDWQHWDPj[LPDG¶KDELWDWJHVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHSHOPzGXOGHP
$UWLFOH'HILQLFLy 6¶DIHJHL[HQHOVDSDUWDWVL 
/HVHGLILFDFLRQVTXHV¶DL[HTXLQDOD]RQDGHFRQVHUYDFLyGHO¶HVWUXFWXUDXUEDQDLHGLILFDWzULD  
SRGUDQGHSDVVDUSHUSDUFHOÂODXQQRPEUHG¶KDELWDWJHVLJXDODOTXHUHVXOWLSHUH[FpVGHGLYLGLUODVXSHUItFLH
FRQVWUXwGDSHOPzGXOGHP
 $OV HIHFWHV GHO SUHVHQW DUWLFOH V¶HQWpQ SHU VXSHUItFLH FRQVWUXwGD OD FRPSUHVD HQWUH HOV WDQFDPHQWV
H[WHULRUV GH O¶HGLILFL 6¶LQFORXHQ HOV FHOREHUWV HOV SDWLV GH YHQWLODFLy L HOV HQWUHVVRODWV L V¶H[FORXHQ HOV
VRUWLQWV HOV HVSDLV VRWDFREHUWD HOV EDGDORWV G¶HVFDOD HOV HVSDLV WqFQLFV G¶LQVWDOÂODFLRQV VLWXDWV
128FRVVRV
Badalona
VREUHO¶DOoDGDUHJXODGRUDODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[D TXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHVSLVLHOV

/HVHGLILFDFLRQVTXHV¶DL[HTXLQDOD]RQDGHFRQVHUYDFLyGHO¶HVWUXFWXUDXUEDQDLHGLILFDWzULD
 
336,341,342,363
SRGUDQGHSDVVDUSHUSDUFHOÂODXQQRPEUHG¶KDELWDWJHVLJXDODOTXHUHVXOWLSHUH[FpVGHGLYLGLUODVXSHUItFLH
FRQVWUXwGDSHOPzGXOGHP
 $OV HIHFWHV GHO SUHVHQW DUWLFOH V¶HQWpQ SHU VXSHUItFLH FRQVWUXwGD OD FRPSUHVD HQWUH HOV WDQFDPHQWV
H[WHULRUV GH O¶HGLILFL 6¶LQFORXHQ HOV FHOREHUWV HOV SDWLV GH YHQWLODFLy L HOV HQWUHVVRODWV L V¶H[FORXHQ HOV
FRVVRV VRUWLQWV HOV HVSDLV VRWDFREHUWD HOV EDGDORWV G¶HVFDOD HOV HVSDLV WqFQLFV G¶LQVWDOÂODFLRQV VLWXDWV
VREUHO¶DOoDGDUHJXODGRUDODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[D TXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHVSLVLHOV

$UWLFOH0RGLILFDFLyGHO¶RUGHQDFLy (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
 (OV SODQV HVSHFLDOV L VL HVFDX HOV HVWXGLV GH GHWDOO QR SRGUDQ DXJPHQWDU OD VXSHUItFLH GH VRVWUH
HGLILFDEOHQLDOWHUDUHOWLSXVG¶RUGHQDFLyIL[DWVDOVSODQVO¶RUGHQDFLyGHOVTXDOVHVPRGLILTXL
$UWLFOH$FWXDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU $O¶DSDUWDWV¶KLDIHJHL[HOVHJHQWSDUjJUDI 
'HQVLWDWQHWDPj[LPDDOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHSHO
PzGXOGHP
'HQVLWDWQHWDPj[LPDDOHVVXE]RQHVXQLIDPLOLDUVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUODVXSHUItFLHQHWDGH]RQDSHUOD
VXSHUItFLHGHSDUFHOÂODPtQLPD
$UWLFOH&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyGHOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUV (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
1~P±
 (O QRPEUH
Pj[LP G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD D OHV VXE]RQHV SOXULIDPLOLDUV
QR SRGUj VXSHUDU HO TXH
UHVXOWL SHU H[FpV GH GLYLGLU O¶HGLILFDELOLWDW Pj[LPD SHUPHVD D OD SDUFHOÂOD SHO PzGXO GH YXLWDQWD  PHWUHV
TXDGUDWV P 
$TXHVWOtPLWKDXUjGHUHVSHFWDUVHILQVLWRWHQHOVXSzVLWG¶KDELWDWJHVGHVXSHUItFLHUHGXwGDRDSDUWDPHQWV
HOQRPEUHPj[LPGHOVTXDOVQRSRGUjVXSHUDUODGHQVLWDWUHVXOWDQWGHODUHJODDQWHULRU
$OV HIHFWHV GHO SUHVHQW DUWLFOH V¶HQWpQ SHU VXSHUItFLH FRQVWUXwGD OD FRPSUHVD HQWUH HOV WDQFDPHQWV
H[WHULRUV GH O¶HGLILFL 6¶LQFORXHQ HOV FHOREHUWV HOV SDWLV GH YHQWLODFLy L HOV HQWUHVVRODWV L V¶H[FORXHQ HOV
FRVVRV VRUWLQWV HOV HVSDLV VRWDFREHUWD HOV EDGDORWV G¶HVFDOD HOV HVSDLV WqFQLFV G¶LQVWDOÂODFLRQV VLWXDWV
VREUHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHV

$UWLFOH'HQVLWDWG¶KDELWDWJHV (VPRGLILFDO¶DUWLFOH 



(OV3ODQV(VSHFLDOVSHU DUHQRYDFLy G¶DTXHVWD]RQDSHUPLWMjG¶XQSURFpVGHUHVWDXUDFLyUHKDELOLWDFLy L
PLOORUD G¶DTXHVWD SHU D OD VHYD FRQYHUVLy HQ jUHHV DPE HOV HOHPHQWV G¶XUEDQLW]DFLy DGLHQWV D OD
TXDOLILFDFLy GHO VzO XUEj KDQ GH IL[DU OD GHQVLWDW G¶KDELWDWJHV SHU KHFWjUHHV VHQVH GHSDVVDU HO QRPEUH
G¶KDELWDWJHVTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHSHOPzGXOGHP
6¶DIHJHL[HQOHVVHJHQWVGLVSRVLFLRQVDGGLFLRQDOV

3ULPHUD$GHTXDFLyGHOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDW
6HUDQG¶DSOLFDFLyOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D(OVKDELWDWJHVHVGHVHQYROXSDUDQHQXQDVXSHUItFLH~WLOPtQLPDGHP
E&DGDKDELWDWJHGLVSRVDUjFRPDPtQLPG¶XQDORQJLWXGGHPHQFRQWDFWHDPEODIDoDQDDYLDS~EOLFD
RHVSDLLQWHULRUG¶LOOD
F/DVVXSHUItFLHFRUUHVSRQHQWDOVFRVVRVVRUWLQWVWDQFDWV WULEXQHVPLUDGRUVHWF QRFRPSWDELOLW]DUjDOV
HIHFWHVGHVXSHUItFLHPtQLPDGHOHVSHFHVDOHVTXHHVWLJXLQDQQH[LRQDWV
6HJRQD+DELWDWJHVSHUDFROÂOHFWLXVHVSHFtILFV
 /HV DFWXDFLRQV G¶KDELWDWJH SURPRJXGHV HQ UqJLP GH SURWHFFLy S~EOLFD GHVWLQDGHV D FROÂOHFWLXV
HVSHFtILFV TXH UHTXHUHL[LQ XQD DFWXDFLy VRFLDO SUHIHUHQW L TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV MXVWLILTXLQ
SURJUDPHV IXQFLRQDOV GH GLPHQVLy UHGXwGD QR HVWDUDQ VRWPHVHV D OHV OLPLWDFLRQV UHIHUHQWV DO QRPEUH
Pj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂODVHPSUHLTXDQTXHGLJDUDQWLGDODVHYDGHVWLQDFLy
(OVSODQVGHPLOORUDXUEDQDSRGUDQSUHYHXUHSURPRFLRQVG¶KDELWDWJHVQRVRWPHVHVDUqJLPGHSURWHFFLy
Badalona 129
S~EOLFD TXH SURSRVLQ WLSRORJLHV GH GLPHQVLy UHGXwGD SHU D FROÂOHFWLXV HVSHFtILFV TXH UHTXHUHL[HQ XQD
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E&DGDKDELWDWJHGLVSRVDUjFRPDPtQLPG¶XQDORQJLWXGGHPHQFRQWDFWHDPEODIDoDQDDYLDS~EOLFD
249,250
RHVSDLLQWHULRUG¶LOOD
F/DVVXSHUItFLHFRUUHVSRQHQWDOVFRVVRVVRUWLQWVWDQFDWV WULEXQHVPLUDGRUVHWF QRFRPSWDELOLW]DUjDOV
HIHFWHVGHVXSHUItFLHPtQLPDGHOHVSHFHVDOHVTXHHVWLJXLQDQQH[LRQDWV
6HJRQD+DELWDWJHVSHUDFROÂOHFWLXVHVSHFtILFV
 /HV DFWXDFLRQV G¶KDELWDWJH SURPRJXGHV HQ UqJLP GH SURWHFFLy S~EOLFD GHVWLQDGHV D FROÂOHFWLXV
HVSHFtILFV TXH UHTXHUHL[LQ XQD DFWXDFLy VRFLDO SUHIHUHQW L TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV MXVWLILTXLQ
SURJUDPHV IXQFLRQDOV GH GLPHQVLy UHGXwGD QR HVWDUDQ VRWPHVHV D OHV OLPLWDFLRQV UHIHUHQWV DO QRPEUH
Pj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂODVHPSUHLTXDQTXHGLJDUDQWLGDODVHYDGHVWLQDFLy
(OVSODQVGHPLOORUDXUEDQDSRGUDQSUHYHXUHSURPRFLRQVG¶KDELWDWJHVQRVRWPHVHVDUqJLPGHSURWHFFLy
S~EOLFD TXH SURSRVLQ WLSRORJLHV GH GLPHQVLy UHGXwGD SHU D FROÂOHFWLXV HVSHFtILFV TXH UHTXHUHL[HQ XQD
DWHQFLyVRFLDOSUHIHUHQW$DTXHVWVHIHFWHVHOVSODQVGHPLOORUDXUEDQDKDXUDQGHMXVWLILFDUODGHVWLQDFLyDO
FROÂOHFWLX HVSHFtILF OD WLSRORJLD L HO SURJUDPD IXQFLRQDO SURSRVDW L HVWDEOLUDQ OD GHQVLWDW Pj[LPD G¶DFRUG
DPE DTXHVWD ILQDOLWDW HQ TXDOVHYRO FDV KDXUDQ GH GHVWLQDU XQ PtQLP GHO  SHU  GHO WRWDO GH
O¶HGLILFDELOLWDWDVHUYHLVFRPXQLWDULV
 /D GHQVLWDW GHO VHFWRU QR HV YHXUj DIHFWDGD SHU OHV DFWXDFLRQV G¶KDELWDWJH UHGXwW GHULYDGHV GHOV GRV
SXQWVDQWHULRUV


 (VPRGLILFDO¶DUWLFOH 
Pj[LPDGHSDUFHOÂOD
 /¶RFXSDFLy Pj[LPD GH SDUFHOÂOD TXH SRGUj VHU HGLILFDGD pV O¶HVWDEOHUWD D OHV QRUPHV DSOLFDEOHV D OD
]RQD /¶RFXSDFLy V¶KD G¶DPLGDU SHU OD SURMHFFLy RUWRJRQDO VREUH XQ SOD KRULW]RQWDO GH WRW HO YROXP GH
O¶HGLILFDFLyVLJXLVRWDRVREUHUDVDQWLQFORVRVHOVFRVVRVVRUWLQWV
(OVSHUFHQWDWJHVG¶RFXSDFLyPj[LPDHVWDEOHUWVSHUDOHVGLIHUHQWV]RQHVV¶DSOLFDUDQVREUHODSDUFHOÂODR
SRUFLyG¶DTXHVWDTXDOLILFDGDFRPD]RQDHGLILFDEOH
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
/¶RFXSDFLyGHOVXEVzODPEVRWHUUDQLVUHVXOWDQWVGHUHEDL[RVDQLYHOODFLRQVWHUUDSOHQDWVRH[FDYDFLRQV
V¶KDG¶DMXVWDUDOHVGHWHUPLQDFLRQVVHJHQWV
D $ OHV VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV O¶RFXSDFLy GHOV VRWHUUDQLV QR SRGUj GHSDVVDU OD Pj[LPD SHUPHVD GH
SDUFHOÂODLDTXHVWVQRSRGUDQHQYDLUOHVIDL[HVGHVHSDUDFLyDOHVOOLQGHVGHODSDUFHOÂODOOHYDWTXHHVWUDFWL
GH OD SDUW TXH VHUYHL[ SHU D GRQDU DFFpV GHV GH O¶H[WHULRU GH OD SDUFHOÂOD  $PE DTXHVWD ILQDOLWDW SRGUj
LQFUHPHQWDUVHO¶RFXSDFLyPj[LPDILQVDXQGHODVXSHUItFLHGHODSDUFHOOD
E $ OHV ]RQHV SOXULIDPLOLDUV O¶RFXSDFLy GHOV VRWHUUDQLV SHU WRWV HOV FRQFHSWHV VHUj O¶HVWDEOHUWD HQ OD
UHJXODFLy GH FDGD ]RQD PpV XQ  GH OD VXSHUItFLH GH SDUFHOÂOD $TXHVW LQFUHPHQW SRGUj VLWXDUVH
OOLXUDPHQW D OD SDUFHOÂOD LQFO~V D OHV IDL[HV GH VHSDUDFLy D OHV OOLQGHV VHPSUH TXH HV MXVWLILTXL DTXHVWD
VROXFLyHQXQSURMHFWHGHFRQGLFLRQDPHQWGHODVHYDFREHUWDFRPDSDUWLQWHJUDQWGHOVzOOOLXUHG¶HGLILFDFLy
/DVXSHUItFLHGHODUDPSDG¶DFFpVDOVXVRVDGPHVRVHQHOVRWHUUDQLFRPSXWDUjDHIHFWHVG¶RFXSDFLy
GH SDUFHOÂOD TXDQ OD FRWD GHO VHX SDYLPHQW VH VLWXw  P SHU VRWD GH OD FRWD G¶DSOLFDFLy GH O¶DOWXUD
UHJXODGRUDHQFDUDTXHHVWLJXLGHVFREHUWD


$UWLFOH6zOOOLXUHG¶HGLILFDFLy (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
 (OV WHUUHQ\V TXH TXHGHVVLQ OOLXUHV G¶HGLILFDFLy SHU DSOLFDFLy GH OD UHJOD VREUH RFXSDFLy Pj[LPD GH
SDUFHOÂODQRSRGUDQVHUREMHFWHHQVXSHUItFLHG¶XQDOWUHDSURILWDPHQWTXHHOFRUUHVSRQHQWDHVSDLVOOLXUHV
DOVHUYHLGHO¶HGLILFDFLyRHGLILFDFLRQVDL[HFDGHVDODSDUFHOÂODRSDUFHOÂOHV
(Q DTXHVWV V¶DGPHWHQ HOV HOHPHQWV RUQDPHQWDOV FRPSDWLEOHV DPE HO VHX FDUjFWHU HQMDUGLQDW R HOV
IXQFLRQDOV YLQFXODWV D XVRV SURSLV GHOV MDUGLQV TXH QR VXSRVLQ YROXPV WDQFDWV FRP OHV EDUEDFRHV
WHUUDVVHVSqUJROHVRDQjOHJV
7DPEp V¶DGPHWUj OD LQVWDOÂODFLy GH SLVFLQHV GHVFREHUWHV L SLVWHV HVSRUWLYHV VHPSUH L TXDQ HQ DPEGyV
FDVRVHVWUDFWLG¶LQVWDOÂODFLRQVDOGHVFREHUWOHVTXDOVSRGUDQVLWXDUVHOOLXUHPHQWDODSDUFHOÂODH[FHSWHD
ODIUDQMDOOLXUHG¶HGLILFDFLyDGMDFHQWDOHVDOLQHDFLRQVGHYLDOLVHPSUHVHSDUDGHVXQPtQLPG¶XQPHWUHGH
ODUHVWDGHOOLQGHV1RSRGUDQXOWUDSDVVDUODFRWDGHOWHUUHQ\GHILQLWLXFRQILJXUDWG¶DFRUGDPEDOOzHVWDEOHUW
DO¶DUWLFOHLQRFRPSXWDUDQDHIHFWHVGHSHUFHQWDWJHPj[LPG¶RFXSDFLyHVWDEOHUWDFDGD]RQD
(OV HOHPHQWV RUQDPHQWDOV L HOV IXQFLRQDOV YLQFXODWV D XVRV SURSLV GHOV MDUGLQV L OHV LQVWDOÂODFLRQV
DVVRFLDGHV D OHV SLVFLQHV L SLVWHV HVSRUWLYHV GHVFREHUWHV FRP PjVWLOV EjFXOV G¶LOÂOXPLQDFLy [DU[HV L
130WDQFDPHQWVQRRSDFVGHSURWHFFLyWUDPSROLQVRVLPLODUVQRSRGHQXOWUDSDVVDUXQDDOoDGDPj[LPDGH
Badalona
PHWUHV VREUH HO WHUUHQ\ GHILQLWLX VHQVH VXSHUDU XQ GtHGUH GH  WUDoDW D SDUWLU GH OD DOoDGD Pj[LPD

FDVRVHVWUDFWLG¶LQVWDOÂODFLRQVDOGHVFREHUWOHVTXDOVSRGUDQVLWXDUVHOOLXUHPHQWDODSDUFHOÂODH[FHSWHD
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ODUHVWDGHOOLQGHV1RSRGUDQXOWUDSDVVDUODFRWDGHOWHUUHQ\GHILQLWLXFRQILJXUDWG¶DFRUGDPEDOOzHVWDEOHUW
DO¶DUWLFOHLQRFRPSXWDUDQDHIHFWHVGHSHUFHQWDWJHPj[LPG¶RFXSDFLyHVWDEOHUWDFDGD]RQD
(OV HOHPHQWV RUQDPHQWDOV L HOV IXQFLRQDOV YLQFXODWV D XVRV SURSLV GHOV MDUGLQV L OHV LQVWDOÂODFLRQV
DVVRFLDGHV D OHV SLVFLQHV L SLVWHV HVSRUWLYHV GHVFREHUWHV FRP PjVWLOV EjFXOV G¶LOÂOXPLQDFLy [DU[HV L
WDQFDPHQWVQRRSDFVGHSURWHFFLyWUDPSROLQVRVLPLODUVQRSRGHQXOWUDSDVVDUXQDDOoDGDPj[LPDGH
PHWUHV VREUH HO WHUUHQ\ GHILQLWLX VHQVH VXSHUDU XQ GtHGUH GH  WUDoDW D SDUWLU GH OD DOoDGD Pj[LPD
SHUPHVDSHUOHVWDQTXHVRSDTXHVDOHVOOLQGHVGHODSDUFHOÂOD
$UWLFOH6HSDUDFLRQVPtQLPHV (VVXSULPHL[O¶DSDUWDW 
$UWLFOH&RQVWUXFFLRQVDX[LOLDUV (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVLLHVVXSULPHL[O¶DSDUWDW 
 (V SHUPHW HQ DTXHVW WLSXV G¶RUGHQDFLy OD FRQVWUXFFLy G¶HGLILFDFLRQV R FRVVRV G¶HGLILFDFLy DX[LOLDUV DO
VHUYHL GHOV HGLILFLV SULQFLSDOV DPE GHVWLQDFLy GLIHUHQW GH OD GH OHV GHSHQGqQFLHV TXH IRUPLQ SDUW GHO
SURJUDPDIXQFLRQDOEjVLFGHOVXVRVDGPHVRVFRPDUDDSRUWHULDJDUDWJHSDUWLFXODUORFDOVSHUDJXDUGDR
GLSzVLW GH PDWHULDO GH MDUGLQHULD SLVFLQHV FREHUWHV R DQjOHJV YHVWLGRUV HVWDEOHV EXJDGHULHV UHERVWV
KLYHUQDFOHVJDULWHVGHJXDUGDLG¶DOWUHVDQjORJXHVFRPWDPEpEDUEDFRHVWHUUDVVHVSqUJROHVRJDOHULHV
/HVFRQVWUXFFLRQVDX[LOLDUVKDQGHUHVSHFWDUHOVOtPLWVPj[LPVG¶RFXSDFLyGLQVGHOSHUFHQWDWJHPj[LP
G¶RFXSDFLyGHSDUFHOÂODHGLILFDELOLWDWLDOoDGDHVWDEOHUWDSHUDOHVGLIHUHQWV]RQHV
/HV FRQVWUXFFLRQV DX[LOLDUV VREUH UDVDQW QR SRGUDQ HQYDLU OHV IUDQJHV GH VHSDUDFLy D OHV OOLQGHV GH
SDUFHOÂOD 4XDQ HV WUDFWL GH FRQVWUXFFLRQV DX[LOLDUV UHVXOWDQWV GH VXEVWLWXFLRQV GH WHUUHV UHEDL[DGHV
V¶DSOLFDUjHOGLVSRVDWSHUDOVVRWHUUDQLVDO¶DUWLFOH([FHSFLRQDOPHQWHVSRGUDQDGPHWUHFRQVWUXFFLRQV
DX[LOLDUVDSDULRQDGHVSHUWDQ\HQWVDGXHVSDUFHOÂOHVFRQWLJHVDGRVVDGHVDDOJXQDGHOHVOOLQGHVLVHQVH
TXH SXJXLQ HQYDLU OD IUDQMD DGMDFHQW D OHV DOLQHDFLRQV RILFLDOV HO FDUjFWHU DSDULRQDW G¶DTXHVWHV
FRQVWUXFFLRQVDX[LOLDUVV¶KDG¶HVWDEOLUSHUHVFULSWXUDS~EOLFD
$UWLFOH$GDSWDFLyWRSRJUjILFDLPRYLPHQWGHWHUUHV (VPRGLILFDDTXHVWDUWLFOH 

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
$OVHIHFWHVGHOTXHGHWHUPLQDO¶DUWWLQGUjODFRQVLGHUDFLyGHWHUUHQ\QDWXUDOHOWHUUHQ\H[LVWHQW
HQHOPRPHQWGHVROÂOLFLWDUODOOLFqQFLDG¶HGLILFDFLyVHPSUHLTXDQQRKDJLVRIHUWPRGLILFDFLRQV
 (Q HO FDV TXH KDJL HVWDW PRGLILFDW V¶KDXUDQ GH FRQFUHWDU OD FRQILJXUDFLy GHILQLWLYD GHO WHUUHQ\ L OHV
FRWHVG¶LPSODQWDFLyGHO¶HGLILFDFLyHQODOOLFqQFLDXUEDQtVWLFDG¶DFRUGDPEHOTXHV¶HVWDEOHL[DO¶DUW
GH OD /OHL G¶8UEDQLVPH L DPE HO PDWHL[ SURFHGLPHQW TXH GHWHUPLQD O¶DUW  GHO 5HJODPHQW SDUFLDO
G¶DTXHVWD/OHLLQFRUSRUDQWODGRFXPHQWDFLyQHFHVVjULDTXHSHUPHWLYDORUDUO¶LPSDFWHGHODSURSRVWDVREUH
HOVHXHQWRUQ
 4XDQ OD SDUFHOÂOD QR SUHVHQWL XQD ERQD LQWHJUDFLy HQ O¶HQWRUQ FRQVROLGDW WRW L QR KDYHU VRIHUW
PRGLILFDFLRQV OD FRQILJXUDFLy GHILQLWLYD GHO WHUUHQ\ L OHV FRWHV G¶LPSODQWDFLy GH O¶HGLILFDFLy V¶KDXUDQ GH
FRQFUHWDUVHJXLQWHOSURFHGLPHQWHVWDEOHUWDOSDUjJUDIDQWHULRU

G¶HGLILFDELOLWDWSHUPqVVHJHQWV







XQLIRUPHHOFjOFXOV¶HIHFWXDUjGHODIRUPDVHJHQW



 (O SHQGHQW V¶DPLGDUj HQ FDGD VHFFLy VREUH XQD OtQLD WHzULFD REWLQJXGD GH OD XQLy GH OHV FRWHV GHO

 (Q FDV G¶DQLYHOODPHQW GHO VzO DPE WHUUDVVHV DTXHVWHV HV GLVSRVDUDQ GH PDQHUD TXH OD FRWD GH
FDGDVFXQDFRPSOHL[LOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D/HVSODWDIRUPHVG¶DQLYHOODPHQWLHOVPXUVGHFRQWHQFLyGHWHUUHVWRFDQWDOHVOOLQGHVQRSRGUDQVLWXDU
VHDPpVG¶PSHUGDPXQWRDPpVGHPSHUVRWDGHODFRWDQDWXUDOGHODOOLQGD
D/HVSODWDIRUPHVG¶DQLYHOODPHQWDO¶LQWHULRUGHSDUF
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 (Q FDV G¶DQLYHOODPHQW GHO VzO DPE WHUUDVVHV DTXHVWHV HV GLVSRVDUDQ GH PDQHUD TXH OD FRWD GH
FDGDVFXQDFRPSOHL[LOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D/HVSODWDIRUPHVG¶DQLYHOODPHQWLHOVPXUVGHFRQWHQFLyGHWHUUHVWRFDQWDOHVOOLQGHVQRSRGUDQVLWXDU
VHDPpVG¶PSHUGDPXQWRDPpVGHPSHUVRWDGHODFRWDQDWXUDOGHODOOLQGD
D/HVSODWDIRUPHVG¶DQLYHOODPHQWDO¶LQWHULRUGHSDUF
 DOoDGDEDVHWUDoDWVGHVGHOHVFRWHVSHU
GDPXQWRSHUVRWDSRVVLEOHVDOHVOOLQGHV(OVPXUVLQWHULRUVGHFRQWHQFLyGHWHUUHVQRSRGUDQGHSDVVDU

$UWLFOH&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyGHOHV]RQHVSOXULIDPLOLDUV

/¶RFXSDFLyPj[LPDGHSDUFHOÂODSHUDOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUVVHUjODVHJHQW
6XE]RQD, D HOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQDOO D HOSHU
6XE]RQDOOO D HOSHU
6XE]RQD,9 D WLSXVDHOSHU
6XE]RQD,9 DE WLSXVEHOSHUL
6XE]RQD9 D HOSHU
/¶DOoDGDPj[LPDDXWRULW]DGDLHOQRPEUHOtPLWGHSODQWHVV¶HVWDEOHL[HQPLHQSODQWDEDL[DPpV
GXHVSODQWHVSLVH[FHSWHSHUDODVXE]RQD,9WLSXVE DE LODVXE]RQD9 D HOVYDORUVGHOHV
TXDOVVyQHOVTXHV¶HVWDEOHL[HQDFRQWLQXDFLy
$ODVXE]RQD,9VXEWLSXVE DE O¶DOoDGDPj[LPD

 $ OD VXE]RQD 9 D  O¶DOoDGD L HO QRPEUH Pj[LP GH SODQWHV YDULHQ DPE O¶DPSODGD GH YLDO G¶DFRUG
DPEODUHODFLyVHJHQW
$PSOHGHYLDO PHWUHV 

$OoDGD  
   PWPV
 


  1~P±

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D












/¶HGLILFDELOLWDW Pj[LPD TXH HV SRGUj PDWHULDOLW]DU HQ DTXHVWD VXE]RQD YH FRQGLFLRQDGD SHU O¶DPSOH GHO
YLDO D TXq GyQD IURQW OD SDUFHOÂOD YDULDQW GHV GH O¶tQGH[ QHW G¶PWPV SHU DOV YLDOV G¶DPSOH LJXDO R
VXSHULRU  P ILQV DO GH PWPV SHU DOV YLDOV GH PHQ\V GH P G¶DPSOH WRW DL[z HQ IXQFLy GH
O¶RFXSDFLyPj[LPD  LGHOQRPEUHOtPLWGHSODQWHVDGPLVVLEOHVHJRQVO¶DPSOHGHOYLDO
$OHVVXE]RQHV, D L,, D V¶DGPHWDOH
O¶DOoDGDGHPFRUUHVSRQHQWV
/HVFRQGLFLRQVSHUWDOTXHO¶HGLILFDFLyUHXQHL[LOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHFRQVWUXFFLyDPESDODILWVHVUHJXOHQ
DOWLSXVG¶HGLILFDFLyDwOODGD$ODVXE]RQD,9VXEWLSXVE DE ODSODQWDEDL[DKDXUjGHTXHGDUREHUWD
HQHOSHUGHODVXSHUItFLHRFXSDGDSHUO¶HGLILFDFLy



 $ OD VXE]RQD 9 D   QR HV SRGUj FRQVWUXLU PpV GH GXHV XQLWDWV G¶KDELWDWJH SHU UHSOj G¶HVFDOD
H[FHSWH D OHV SDUFHOÂOHV DPE IDoDQD D FDUUHUV G¶XQD DPSODGD LJXDO R VXSHULRU D YLQW PHWUHV RQ DTXHVW
Pj[LPHVIL[DHQTXDWUHXQLWDWV
 /D VHSDUDFLy GH O¶HGLILFDFLy D OHV OOLQGHV GH SDUFHOÂOD L OD VHSDUDFLy HQWUH HGLILFDFLRQV GH OD PDWHL[D
SDUFHOÂODKDQGHUHVSHFWDUOHVGLVWjQFLHVPtQLPHVVHJHQWV
6XE]RQD

POT
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6HSDUDFLy D OOLQGHV 6HSDUDFLy
HQWUH
P  IURQWDOODWHUDO HGLILFDFLRQV G¶XQD
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HQ
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 $ OD VXE]RQD 9 D   QR343
HV SRGUj FRQVWUXLU PpV GH GXHV XQLWDWV G¶KDELWDWJH SHU UHSOj G¶HVFDOD
H[FHSWH D OHV SDUFHOÂOHV DPE IDoDQD D FDUUHUV G¶XQD DPSODGD LJXDO R VXSHULRU D YLQW PHWUHV RQ DTXHVW
Pj[LPHVIL[DHQTXDWUHXQLWDWV
 /D VHSDUDFLy GH O¶HGLILFDFLy D OHV OOLQGHV GH SDUFHOÂOD L OD VHSDUDFLy HQWUH HGLILFDFLRQV GH OD PDWHL[D
SDUFHOÂODKDQGHUHVSHFWDUOHVGLVWjQFLHVPtQLPHVVHJHQWV
6XE]RQD
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6HSDUDFLy D OOLQGHV 6HSDUDFLy
HQWUH
P  IURQWDOODWHUDO HGLILFDFLRQV G¶XQD
IRQV
PDWHL[D SDUFHOÂOD
HQ
UHODFLy
D
DOoDGHV













/DVHSDUDFLyHQWUHHGLILFDFLRQVG¶XQDPDWHL[DSDUFHOÂODSRGUjUHGXLUVHDOGREOHGHODGLVWjQFLDGHODOOLQGD
ODWHUDODSOLFDEOHSHUDFDGDVXE]RQDFRPVLHVWUDFWpVG¶HGLILFDFLRQVVLWXDGHVHQSDUFHOÂOHVLQGHSHQGHQWV
 (O QRPEUH Pj[LP G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD D OHV VXE]RQHV SOXULIDPLOLDUV QR SRGUj VXSHUDU HO TXH
UHVXOWL SHU H[FpV GH GLYLGLU O¶HGLILFDELOLWDW Pj[LPD SHUPHVD D OD SDUFHOÂOD SHO PzGXO GH YXLWDQWD  PHWUHV
TXDGUDWV  P  $TXHVW OtPLW DUURGRQLW SHU GHIHFWH KDXUj GH UHVSHFWDUVH ILQV L WRW HQ HO VXSzVLW
G¶KDELWDWJHVGHVXSHUItFLHUHGXwGDRDSDUWDPHQWVHOQRPEUHPj[LPGHOVTXDOVQRSRGUjVXSHUDUODGHQVLWDW
UHVXOWDQWGHODUHJODDQWHULRU
$UWLFOH&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyDOHVVXE]RQHVXQLIDPLOLDUV (VPRGLILTXHQHODDSDUWDWVL
LV¶DIHJHL[HQHODSDUWDWVL 
/DVXSHUItFLHPtQLPDGHSDUFHOÂODORQJLWXGPtQLPDGHOIURQWDOYLDOLO¶RFXSDFLyPj[LPDGHSDUFHOÂODHQ
DTXHVWHVVXE]RQHVVyQOHVTXHV¶HVWDEOHL[HQDOTXDGUHVHJHQW
6XE]RQD
9, DX 
9,, D 
9,,, D 
,; D 

6XSHUItFLH
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2FXSDFLy  











&RP D H[FHSFLy DOV OtPLWV HVWDEOHUWV DO TXDGUH DQWHULRU V¶DGPHWHQ SDUFHOÂOHV GH VXSHUItFLH L ORQJLWXG GH
IDoDQHVPHQRUVTXDQWLQJXLQRULJHQHQXQGHOVFDVRVVHJHQWV
D 4XDQ SURFHGHL[LQ GH VHJUHJDFLRQV R GLYLVLRQV IRUPXODGHV HQ HVFULSWXUD S~EOLFD DPE DQWHULRULWDW D OD
YLJqQFLD GH OD /OHL GH  GH PDLJ GH  VREUH UqJLP GHO VzO L RUGHQDFLy XUEDQD L TXH QR KDJLQ VRIHUW
VHJUHJDFLySRVWHULRU
1~P±
E 4XDQ'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
V¶DMXVWLQ DO 3OD &RPDUFDO GH  R DOV 3ODQV 3DUFLDOVTXH
HO GHVHQYROXSDUHQ L SURFHGHL[LQ GH
SDUFHOÂODFLy R VHJUHJDFLy DPE OOLFqQFLD L TXH QR KDJLQ VRIHUW VHJUHJDFLy SRVWHULRU D O¶DSURYDFLy G¶DTXHVW
3OD*HQHUDO
F 3DUFHOÂOHV H[LVWHQWV HQWUH OHV DOWUHV MD FRQVWUXwGHV R DPE LPSRVVLELOLWDW PDWHULDO G¶REWHQLU HOV PtQLPV
H[LJLWV
(QDTXHVWVFDVRVSHUDOHVSDUFHOÂOHVTXHWLQJXLQXQDVXSHUItFLHTXHQRDUULELFRPDPtQLPDODPHLWDWGH
O¶H[LJLGD VHJRQV OD VXE]RQD FRUUHVSRQHQW VHPSUH TXH VLJXL VXSHULRU D  P L WLQJXL XQD ORQJLWXG
PtQLPDGHIDoDQDGHPVH¶OVKDQG¶DSOLFDUHOVtQGH[VG¶HGLILFDELOLWDWQHWVGHO¶DUWLFOHUHGXwWVHQOD
PDWHL[DSURSRUFLyHQTXqODSDUFHOÂODWpUHGXwGDODVHYDVXSHUItFLHUHVSHFWHDODPtQLPDH[LJLGD
$ OHV VXE]RQHV 9,, D  L 9,,, D  D OHV SDUFHOÂOHV LQIHULRUV DOV OtPLWV LQGLFDWV HQ HO SDUjJUDI
DQWHULRUODVXSHUItFLHGHOHVTXDOVVLJXLLJXDORVXSHULRUDPVHPSUHTXHWLQJXLQXQDIDoDQDPtQLPD
GHPV¶KLSRGUjFRQVWUXLUXQVRVWUHGHPGHVHQYROXSDWHQSODQWDEDL[DLXQSLVDPEXQDDOoDGD
UHJXODGRUD Pj[LPD GH  P (Q DTXHVWV FDVRV QR HOV KL VHUDQ G¶DSOLFDFLy OHV UHGXFFLRQV HQ IXQFLy GHO
SHQGHQWGHODSDUFHOÂODVHPSUHTXHDTXHVWQRVXSHULHO
$ODVXE]RQD9, DX V¶KDG¶DSOLFDUO¶tQGH[G¶HGLILFDELOLWDWUHGXwWGHPVRVWUHPVzOVHPSUHTXH

ODSDUFHOÂODDVVROHL[LFRPDPtQLPXQDVXSHUItFLHGHPLXQDIDoDQDPtQLPDGHP
1RSRGUDQFRQVWUXLUVHDwOODGDPHQWDTXHOOHVSDUFHOÂOHVTXHPDOJUDWWUREDUVHHQDOJXQGHOVFDVRVDEL
F DQWHULRUV QR DVVROHL[LQ OD VXSHUItFLH R ORQJLWXG R IDoDQD PtQLPHV LQGLFDGHV HQ UHODFLy DPE OHV
HVWDEOHUWHVVHJRQVODVXE]RQDUHVSHFWLYD
Badalona 133
 /¶DOoDGD Pj[LPD L HO QRPEUH GH SODQWHV GH O¶HGLILFDFLy SULQFLSDO L O¶DOoDGD Pj[LPD L SHUFHQWDWJH

UHJXODGRUD Pj[LPD GH  P (Q DTXHVWV FDVRV QR HOV KL VHUDQ G¶DSOLFDFLy OHV UHGXFFLRQV HQ IXQFLy GHO
SHQGHQWGHODSDUFHOÂODVHPSUHTXHDTXHVWQRVXSHULHO
$ODVXE]RQD9, DX V¶KDG¶DSOLFDUO¶tQGH[G¶HGLILFDELOLWDWUHGXwWGHPVRVWUHPVzOVHPSUHTXH
ODSDUFHOÂODDVVROHL[LFRPDPtQLPXQDVXSHUItFLHGHPLXQDIDoDQDPtQLPDGHP
1RSRGUDQFRQVWUXLUVHDwOODGDPHQWDTXHOOHVSDUFHOÂOHVTXHPDOJUDWWUREDUVHHQDOJXQGHOVFDVRVDEL
F DQWHULRUV QR DVVROHL[LQ OD VXSHUItFLH R ORQJLWXG R IDoDQD PtQLPHV LQGLFDGHV HQ UHODFLy DPE OHV
HVWDEOHUWHVVHJRQVODVXE]RQDUHVSHFWLYD
 /¶DOoDGD Pj[LPD L HO QRPEUH GH SODQWHV GH O¶HGLILFDFLy SULQFLSDO L O¶DOoDGD Pj[LPD L SHUFHQWDWJH
G¶RFXSDFLy DPE FRQVWUXFFLRQV DX[LOLDUV GLQV O¶RFXSDFLy Pj[LPD HVWDEOHUWD D OD FRQGLFLy SULPHUD HV
UHJHL[HQSHUOHVQRUPHVGHOTXDGUHVHJHQW
6XE]RQD

(GLILFDFLy
DOoDGD


/tPLWSODQWHV

9, DX 
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9,,, D 
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3%SLVRV
3%SLVRV

(GLILFDFLy
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L
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P
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P
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4XDQDODVXE]RQD9, DX ODVXSHUItFLHGHODSDUFHOÂODVLJXLLQIHULRUDPSHUzUHVXOWLHGLILFDEOH
G¶DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDODFRQGLFLySULPHUDO¶DOoDGDPj[LPDSHUPHVDVHUjGHVHWPHWUHVLHOQRPEUH
OtPLWGHSODQWHVHOGHEDL[DLXQSLV
/DVHSDUDFLyGHO¶HGLILFDFLyDOHVOOLQGHVGHODSDUFHOÂODLODVHSDUDFLyHQWUHHGLILFDFLRQVHQSDUFHOÂODKDQ
GHUHVSHFWDUOHVGLVWjQFLHVPtQLPHVVHJHQWV
6XE]RQD

9, DX 
9,, D 
9,,, D
,; D 

6HSDUDFLy D OOLQGHV 6HSDUDFLy
HQWUH
P  IURQW ± ODWHUDO  HGLILFDFLRQV G¶XQD
IRQV
PDWHL[D SDUFHOÂOD
HQ UHODFLy DPE
DOoDGHV









/DVHSDUDFLyHQWUHHGLILFDFLRQVG¶XQDPDWHL[DSDUFHOÂODSRGUjUHGXLUVHDOGREOHGHODGLVWjQFLDDODOOLQGD
ODWHUDODSOLFDEOHSHUDFDGDVXE]RQDFRPVLHVWUDFWpVG¶HGLILFDFLRQVVLWXDGHVHQSDUFHOÂOHVLQGHSHQGHQWV
4XDQHQOHVVXE]RQHV9,, D L9,,, D OHVVXSHUItFLHVGHSDUFHOÂODQRDVVROHL[LQHOVL
P UHVSHFWLYDPHQW SHUz VLJXLQ HGLILFDEOHV HQ SODQWD EDL[D L XQ SLV DPE XQD DOoDGD Pj[LPD GH P OD
VHSDUDFLyPtQLPDDOHVOOLQGHVVHUjGHP
4XDQDODVXE]RQD9, DX ODVXSHUItFLHGHSDUFHOÂODVLJXLLQIHULRUDPSHUzUHVXOWLHGLILFDEOHOD
VHSDUDFLyPtQLPDDODOOLQGDODWHUDOGHODSDUFHOÂODVHUjGHP
 $ OHV VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV V¶DGPHW OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV DSDULRQDWV HQ SDUFHOÂOHV FRQIURQWDQWV
VHQVHO¶DSURYDFLyGHFDSLQVWUXPHQWGHSODQHMDPHQWVHPSUHLTXDQHVSURSRVLODFRQVWUXFFLyG¶DPEGXHV
SDUFHOÂOHVVLPXOWjQLDPHQWHQXQSURMHFWHXQLWDUL
/HVSDUFHOÂOHV TXHQRDVVROHL[LQOHVVXSHUItFLHVLORQJLWXGVGHIDoDQDH[LJLGHVSHUDODSDUFHOÂODPtQLPD
SHUSRGHUFRQVWUXLUVHDSDULRQDGDPHQWKDXUDQGHFRPSOLULQGLYLGXDOPHQWOHVFRQGLFLRQVMDH[SRVDGHVHQ
HO SXQW  G¶DTXHVW DUWLFOH L O¶HGLILFDELOLWDW FRQMXQWD QR SRGUj VXSHUDU OD VXPD TXH LQGLYLGXDOPHQW KDXULD
FRUUHVSRVW /D FRQVWUXFFLy G¶HGLILFDFLRQV DSDULRQDGHV FRPSRUWD OD VXSUHVVLy GH VHSDUDFLRQV D OD OOLQGD
FRP~GHOHVSDUFHOÂOHV
7DPEpV¶DGPHWODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVDSDULRQDWVHQXQDSDUFHOÂODTXHWLQJXLRULJHQHQHOVXSzVLWD 
RE GHO¶DSDUWDWSULPHUG¶DTXHVWDUWLFOHVHPSUHVHPSUHTXHGLVSRVLGHODIDoDQDPtQLPDHVWDEOHUWDLOD
VHYDVXSHUItFLHVLJXLLJXDORVXSHULRUDOQRUDQWDSHUFHQW  GHODFRUUHVSRQHQWDOGREOHGHODSDUFHOÂOD
PtQLPDHVWDEOHUWDDODWDXODGHO¶DSDUWDWG¶DTXHVWDUWLFOH
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278,279,242,288

(Q DTXHVWV FDVRV V¶DSOLFDUj O¶tQGH[ G¶HGLILFDELOLWDW QHW GH O¶DUWLFOH  UHGXwW HQ OD PDWHL[D SURSRUFLy HQ
TXqODSDUFHOÂODWLQJXLUHGXwGDODVHYDVXSHUItFLHUHVSHFWHGHODFRUUHVSRQHQWDGXHVSDUFHOÂOHVPtQLPHV
 /D FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV DSDULRQDWV FRPSRUWD O¶REOLJDFLy GH IRUPDOLW]DU HO FDUjFWHU PDQFRPXQDW LR
LQGLYLVLEOHGHODSDUFHOÂODPLWMDQoDQWODLQVFULSFLyDO5HJLVWUHGHOD3URSLHWDW

'(/,0,7$&,ÏÒ62),&,1(6±&20(5&,$/
 (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
 eV O¶~V FRUUHVSRQHQW D ORFDOV REHUWV DO S~EOLF GHVWLQDWV DO FRPHUo D O¶HQJUzV R DO GHWDOO PDJDW]HPV
H[FOXVLYDPHQW FRPHUFLDOV L ORFDOV GHVWLQDWV D OD SUHVWDFLy GH VHUYHLV SULYDWV DO S~EOLF FRP SRGHQ VHU
SHUUXTXHULHVVDORQVGHEHOOHVDGHUHQWDGDGHSODQ[DGDEDUVUHVWDXUDQWVLVLPLODUV
6¶HQWHQGUDQ WDPEp FRP D XVRV FRPHUFLDOV DTXHOOV ORFDOV GHVWLQDWV D OD SUHVWDFLy GH VHUYHLV GLUHFWHV DO
S~EOLFLQGHSHQGHQWPHQWTXHODSUHVWDFLyG¶DTXHVWVHUYHLFRPSRUWLXQDDFWLYLWDWDGPLQLVWUDWLYDFRPSRGHQ
VHUOHVDJqQFLHVEDQFjULHVDJqQFLHVG¶DVVHJXUDQoDDGPLQLVWUDFLRQVGHORWHULHVLVLPLODUVTXHWHQHQSHU
REMHFWHSUHVWDUVHUYHLVGLUHFWHVDOS~EOLF
$UWLFOHÒVG¶RILFLQHV (VPRGLILFDDTXHVWDUWLFOH 
6¶LQFORXHQHQDTXHVW~VHOGHOHVDFWLYLWDWVDGPLQLVWUDWLYHVLEXURFUjWLTXHVGHFDUjFWHUS~EOLFRSULYDWHOV
GH EDQFD ERUVD DVVHJXUDQFHV HOV TXH DPE FDUjFWHU DQjOHJ SHUWDQ\LQ D HPSUHVHV SULYDGHV R
S~EOLTXHVLHOVGHVSDW[RVSURIHVVLRQDOV
7RW DL[z HQ HO EHQHQWqV TXH O¶REMHFWH SULQFLSDO G¶DTXHVWHV DFWLYLWDWV QR FRQVLVWHL[ HQ  OD SUHVWDFLy GH
VHUYHLVGLUHFWHVDOS~EOLF

3$7,//,85()52173(d$'¶(67$5
$UWLFOH3URIXQGLWDWHGLILFDEOH V¶DIHJHL[HQDO¶DSDUWDWHOVVXEDSDUWDWVFGLH 
F7RWKDELWDWJHVLWXDWGLQVGHOYROXPHGLILFDEOHHQDOoDGDTXHGRQLDHVSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOODKDXUjGH
JDUDQWLU TXH OD PDWHULDOLW]DFLy GH OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy SUHYLVWHV SHO SODQHMDPHQW HQ DTXHVW HVSDL
LQFORVHV OHV WDQTXHV GH VHSDUDFLy GH ILQTXHV SHUPHWL XQD YLVLy GLUHFWD GH VLV PHWUHV GDYDQW GH OD WRWDO
REHUWXUD GH O¶HVWDQoD L GH WUHV PHWUHV GDYDQW GH OD WRWDO REHUWXUD GHOV GRUPLWRULV WRW DL[z D SDUWLU G¶XQD
DOoDGDGHPHWUHVGHOVzOG¶DTXHVWHVSHFHV
G /HV PDWHL[HV FRQGLFLRQV GH O¶DSDUWDW DQWHULRU HV UHTXHULUDQ HQ FDV G¶HGLILFDFLRQV H[LVWHQWV HQ O¶HVSDL
OOLXUHLQWHULRUG¶LOOD
H /¶RUGHQDFLy GH OHV HGLILFDFLRQV G¶HTXLSDPHQW TXH SHU PRWLX GH SODQHMDPHQW HV FRQVWUXHL[LQ GLQV GH
O¶HVSDL LQWHULRU G¶LOOD KDXUj G¶HIHFWXDUVH UHVSHFWDQW OD GLVWDQFLD GH VLV PHWUHV UHVSHFWH GH OD OtQHD GH
IRQGjULDHGLILFDEOH

35(67$7*(5,(6,1'8675,$/6
$UWLFOH6LWXDFLyGHOVORFDOVLQGXVWULDOVVHJRQVODVHYDXELFDFLy (VPRGLILFDO¶DSDUWDW 
 $OV HIHFWHV GH O¶~V LQGXVWULDO V¶HQWHQGUj SHU SODQWD SLV OD TXH FRUUHVSRQ D XQD FRWD VXSHULRU D OD GH
TXDOVHYRO GH OHV YLHV S~EOLTXHV D OHV TXDOV O¶HGLILFDFLy WLQJXL IDoDQD SHU SODQWD EDL[D OD LPPHGLDWDPHQW
LQIHULRUDOHVSODQWHVSLVLSHUVRWHUUDQLVOHVLQIHULRUVDODSODQWDEDL[D
1R WLQGUDQ OD FRQVLGHUDFLy GH SODQWD QL FRPSXWDUDQ D HIHFWHV G¶HGLILFDELOLWDW OHV SUHVWDWJHULHV HQWHVHV
FRPDHOHPHQWVPREOHVGHVWLQDWVDO¶HPPDJDW]HPDWJHGHSURGXFWHVVHPSUHTXHWLQJXLQXQDHVWUXFWXUD
LQGHSHQGHQW GH OD GH O¶HGLILFL L VLJXLQ GHVPXQWDEOHV $TXHVWHV SUHVWDWJHULHV SRGUDQ VHU DFFHVVLEOHV  SHU
SHUVRQHV D GLIHUHQWV QLYHOOV DPE O¶~QLF REMHFWLX G¶DFFHGLU DOV SURGXFWHV HPPDJDW]HPDWV PLWMDQoDQW
HVFDOHVLSDVVDGLVVRVLQWHJUDWVDODPDWHL[DSUHVWDWJHULDWDPEpV¶KLSRGUDQLQVWDOÂODUHOHPHQWVHOHYDGRUV
TXHIDFLOLWLQODFjUUHJDLGHVFjUUHJDVHPSUHTXHTXHGLQLQWHJUDWVDODPDWHL[DSUHVWDWJHULD7RWVHOVHVSDLV
RFXSDWV HQ SODQWD SHU OD SUHVWDWJHULD WLQGUDQ OD FRQVLGHUDFLy G¶HVSDL G¶HPPDJDW]HPDWJH QR HVVHQW
SRVVLEOHTXHFDSQLYHOOSXJXLVHUXWLOLW]DEOHSHUDFDSDOWUD~V3HOTXHIDDODUHVWDGHFRQGLFLRQVDTXHVWHV
SUHVWDWJHULHVFRPSOLUDQHVWULFWDPHQWWRWHOTXHGLVSRVLODQRUPDWLYDVHFWRULDOFRUUHVSRQHQW
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225,320


 (VPRGLILFDO¶DSDUWDWLRQV¶DIHJHL[XQSDUjJUDI 
 /D SODQWD EDL[D HV GHILQHL[ SHU DOV GLIHUHQWV WLSXV G¶RUGHQDFLy GH O¶HGLILFDFLy VHJRQV OHV QRUPHV
VHJHQWV
D $O WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLRQV GH YLDO OD SODQWD EDL[D SHU D FDGD SDUFHOÂOD pV DTXHOOD HO
SDYLPHQWGHODTXDOHVWjVLWXDWHQWUHSHUGDPXQWLPSHUVRWD GHODUDVDQWGHOYLDOHQHOVSXQWV
GHPDMRULPHQRUFRWDUHVSHFWLYDPHQWTXHFRUUHVSRQHQDODSDUFHOÂOD
(QHOVFDVRVHQTXqDFRQVHTqQFLDGHOSHQGHQWH[LVWHL[LPpVG¶XQDSODQWDTXHVHVLWXwGLQVGHOVOtPLWV
HVWDEOHUWV DO SDUjJUDI DQWHULRU V¶HQWHQGUj SHU SODQWD EDL[D SHU D FDGD WUDP GH IURQWDO GH SDUFHOÂOD OD GH
SRVLFLyLQIHULRU
(QHOVFDVRVGHSDUFHOÂOHVDPEIURQWDODGRVYLDOVRSRVDWVHVUHIHULUjODFRWDGHSODQWDEDL[DDFDGDIURQW
FRPVLHVWUDFWpVGHSDUFHOÂOHVGLIHUHQWVODSURIXQGLWDWGHOHVTXDOVDVVROHL[LHOSXQWPLWMjGHO¶LOOD
$OWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOODUDVDQWGHODSODQWDEDL[DSRGUjHVWjXQPHWUH P SHU
VREUHGHODUHJXODFLyDFWXDO(QDTXHVWFDVODSODQWDGHVRWDGHODSODQWDEDL[D VRWHUUDQL QRPpVSRGUj
VHUDSDUFDPHQW
E $O WLSXV G¶RUGHQDFLy G¶HGLILFDFLy DwOODGD Wp OD FRQVLGHUDFLy GH SODQWD EDL[D DTXHOOD SODQWD R SDUW
G¶DTXHVWDVLWXDGDGDPXQWGHOVRWHUUDQLUHDORSRVVLEOH
F$OVDOWUHVWLSXVG¶RUGHQDFLyGHO¶HGLILFDFLyODSODQWDEDL[DVHUjGHWHUPLQDGDDOFRUUHVSRQHQWSODRHVWXGL
GHGHWDOOHQUHODFLyDPEHOVRWHUUDQLLDODFRWDGHUHIHUqQFLDGHSODQWDEDL[DWDOFRPHVGHILQHL[DO¶DUWLFOH
G¶DTXHVWHV1RUPHV
/¶DOoDGDOOLXUHGHODSODQWDEDL[DVHUjODVHJHQW V¶DIHJHL[XQSDUjJUDI 
(QHOFDVTXHODSODQWDEDL[DHVGHVWLQLDKDELWDWJHO¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDG¶DTXHVWDSRGUjVHUGHP


FLRQVG¶HGLILFDFLy (VPRGLILFDO¶DSDUWDWU 
D$OoDGHV
$ODVXE]RQD,GHVXEVWLWXFLyGHO¶HGLILFDFLyDQWLJDO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHV
GHWHUPLQHQVHJRQVO¶DPSODGDGHOYLDODOTXDOGRQLO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOTXDGUHVHJHQW

$PSODGDGHYLDO

$OoDGD
Pj[LPD
PHWUHV 

1RPEUH Pj[LP
GHSODQWHV

'HPHQ\VGHP
'HDPHQ\GHP
'HDPHQ\VGHP
'HPHWUHVHQHQGDYDQW







3%3
3%3


/¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjO¶HVWDEOHUWDGHPDQHUDJHQHUDODOHVGLVSRVLFLRQVFRPXQHV
DOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO/¶DOoDGDPtQLPDGHOVRVWUHGHODSODQWDEDL[DVREUHODFRWD
GH UHIHUqQFLD GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD D OD TXDO ID UHIHUqQFLD O¶DUWLFOH  VHUj GH  P H[FHSWH SHO FDV
G¶KDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDOVTXDOVSRGUjUHGXLUVHILQVDP/¶DOoDGDWRWDOPtQLPDLQFOzVHOIRUMDWVHUj
SHUSODQWDSLVGHP
/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVWDEOHUWVDOTXDGUHDQWHULRUKDXUDQGHUHVSHFWDUVH
FRQMXQWDPHQW
(VSURKLEHL[FRQVWUXLUDOWHOOVHQSODQWDEDL[DDPEOHVH[FHSFLRQVVHJHQWV
 4XH HVWLJXLQ H[SUHVVDPHQW DGPHVRV L UHJXODWV HQ XQ SOD HVSHFLDO O¶jPELW GHO TXDO HV UHIHUHL[L D XQ
FRQMXQWXUEjXQLWDULSHUOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVGLQVGHOWHL[LWXUEj
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327,328

 (Q HOV jPELWV TXH PLWMDQoDQW O¶RUGHQDQoD TXH GHVHQYROXSD DTXHVWHV QRUPHV HV GHILQHL[LQ
HVSHFtILFDPHQW
$ OD VXE]RQD ,, GH FRQVHUYDFLy GHO FHQWUH KLVWzULF O¶DOoDGD HQ XQ WUDP GH YLDO VHUj OD PLWMDQD GH OHV
HGLILFDFLRQVH[LVWHQWVVHQVHTXHHQWULQDOFzPSXWOHVIDoDQHVGHOVVRODUVQRHGLILFDWV(OQRPEUHPj[LP
GHSODQWHVDGPqVVHUjXQFRSIHWHOFzPSXWGHO¶DOoDGDHOTXHUHVXOWLSHUGHIHFWHGHVXSRVDUXQDDOoDGD
PtQLPDGHSODQWDEDL[DGHPLXQDDOoDGDPtQLPDLQFOzVHOIRUMDWGHPSHUSODQWDSLV
G¶HGLILFDFLy6XE]RQD, (VPRGLILFDO¶DSDUWDWQ 
D$OoDGHV/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHPj[LPGHSODQWHVHVGHWHUPLQHQVHJRQVO¶DPSODGD
GHOYLDODOTXDOGRQLODIDoDQDGHO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOTXDGUHVHJHQW

$PSODGD
PHWUHV 

GH

YLDO $OoDGD
Pj[LPD
PHWUHV 

'HPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HPRPpVPHWUHV








1RPEUH Pj[LP
GHSODQWHV


3%3
3%3
3%3


¶DOoDGDPtQLPDGHOHVSODQWHVLQFORVRVHOIRUMDWLHOSDYLPHQWKDGHVHUGH¶P/¶DOoDGDGHODSODQWD
EDL[DV¶KDGHUHJLUSHUO¶HVWDEOHUWDOHVGLVSRVLFLRQVFRPXQHVSHUDOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQV
GHYLDO

/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVWDEOHUWVHQHOTXDGUHDQWHULRUKDXUDQGH
UHVSHFWDUVHFRQMXQWDPHQW
$UWLFOH&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyVXE]RQD,,VHPLLQWHQVLYD (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVQLq 
D$OoDGHV/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVGHWHUPLQDVHJRQVO¶DPSODGDGHOYLDODO
TXDODIURQWLO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOTXDGUHVHJHQW

$PSODGDGHYLDO
'HPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HDPHQ\VGHP
'HPHWUHVHQHQGDYDQW

$OoDGD
Pj[LPD
PHWUHV 






1RPEUH Pj[LP
GHSODQWHV


3%3
3%3

/¶DOoDGDPtQLPDWRWDOLQFORVRVHOIRUMDWLHOSDYLPHQWKDGHVHU PSHUSODQWDSLV
/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVWDEOHUWVHQHOTXDGUHDQWHULRUKDXUDQGHUHVSHFWDU
VHFRQMXQWDPHQW
D(VSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOOD/¶HGLILFDFLyDO¶LQWHULRUG¶LOODTXDQVLJXLSHUPHVDHQOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVGH
WLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOQRSRWGHSDVVDUO¶DOoDGDGHPDPLGDWVGHVGHODFRWD
GH UHIHUqQFLD GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD D FDUD VXSHULRU GHO IRUMDW L KDXUj GH FREULUVH PLWMDQoDQW WHUUDW R
FREHUWDSODQDG DOoDGDPj[LPDP

&26626,(/(0(1766257,176
 (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVLV¶DIHJHL[O¶DSDUWDW 
(OVFRVVRVVRUWLQWVKDELWDEOHVRRFXSDEOHVWDQFDWVVHPLWDQFDWVRREHUWVTXHVREUHVXUWHQGHODOtQLDGH
IDoDQDDPEIURQWDYLDORDVLVWHPDJHQHUDOG¶HVSDLVOOLXUHVRGHO¶DOLQHDFLyGHO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUGHO¶LOOD
RGHO¶DOLQHDFLyGHO¶HGLILFDFLyKDQGHFRPSOLUVHPSUHHOTXHGLVSRVDDTXHVWDUWLFOH
 (OV HOHPHQWV VHSDUDGRUV GH OHV XQLWDWV G¶KDELWDWJH HQ HOV FRVVRV VRUWLQWV REHUWV WLQGUDQ XQD DOoDGD
Pj[LPDFRUUHVSRQHQWDOHVOOLQGHVGHOHVILQHVWUHVVLVyQRSDFVLDO¶DOoDGDWRWDOGHODSODQWDVLVRQFDODWV
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WLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOQRSRWGHSDVVDUO¶DOoDGDGHPDPLGDWVGHVGHODFRWD
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
1~P±
229,231,239
GH UHIHUqQFLD
GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD D FDUD VXSHULRU GHO IRUMDWL KDXUj
GH FREULUVH PLWMDQoDQW WHUUDW R
FREHUWDSODQDG DOoDGDPj[LPDP

&26626,(/(0(1766257,176
 (VPRGLILTXHQHOVDSDUWDWVLV¶DIHJHL[O¶DSDUWDW 
(OVFRVVRVVRUWLQWVKDELWDEOHVRRFXSDEOHVWDQFDWVVHPLWDQFDWVRREHUWVTXHVREUHVXUWHQGHODOtQLDGH
IDoDQDDPEIURQWDYLDORDVLVWHPDJHQHUDOG¶HVSDLVOOLXUHVRGHO¶DOLQHDFLyGHO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUGHO¶LOOD
RGHO¶DOLQHDFLyGHO¶HGLILFDFLyKDQGHFRPSOLUVHPSUHHOTXHGLVSRVDDTXHVWDUWLFOH
 (OV HOHPHQWV VHSDUDGRUV GH OHV XQLWDWV G¶KDELWDWJH HQ HOV FRVVRV VRUWLQWV REHUWV WLQGUDQ XQD DOoDGD
Pj[LPDFRUUHVSRQHQWDOHVOOLQGHVGHOHVILQHVWUHVVLVyQRSDFVLDO¶DOoDGDWRWDOGHODSODQWDVLVRQFDODWV
                
               

      D GH WDQFDPHQW KDXUj G¶DFRQVHJXLU XQD LQWHJUDFLy

6¶HQWHQHQSHUHVSDLVWDQFDWVIL[HVDTXHOOHVSDUWVG¶HGLILFDFLyTXHGLQVG¶XQGHWHUPLQDWQLYHOOHVGHOLPLWHQ

O¶DLUH

GHODUHVWDGHSODQWHVGHO¶HGLILFL
 (VPRGLILFDHOSULPHUSDUjJUDIGHO¶DSDUWDW 
             
VLPLODUVIL[RVV¶KDQGHOLPLWDUSHOTXHIDDOVHXYRODOTXHGLVSRVHQSHUDOVFRVVRVVRUWLQWVPpVP
DPEOHVSDUWLFXODULWDWVVHJHQWVDSOLFDEOHVDWRWVHOVWLSXVG¶RUGHQDFLy

3(562%5(/¶$/d$'$5(*8/$'25$
 (VPRGLILFDO¶DSDUWDWD 
D/DFREHUWDG¶DFDEDPHQWGHO¶HGLILF
SOD GH SHQGHQW LQIHULRU DO  SHU  L OHV DUUHQFDGHV GH OD TXDO VLJXLQ OtQLHV KRULW]RQWDOV SDUDOÂOHOHV DOV

SHOYROGHOVUjIHFV/HVJROIHVTXHHQUHVXOWLQQRVHUDQLQGHSHQGLW]DEOHVQLKDELWDEOHVVHQVSHUMXGLFLGHOD
              
VXSHULRUDP
(QOHVVLWXDFLRQVTXHQRV¶DVVROHL[LO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDODFREHUWDG¶DFDEDPHQWGHO¶HGLILFLHVWDUj
SODGHSHQGHQWLQIHULRUDOSHULOHVDUUHQFDGHV
GHODTXDOVLJXLQOtQLHVKRULW]RQWDOVSDUDOÂOHOHVDOV
D  FP SHU GDPXQW GH OD FDUD VXSHULRU GH O¶~OWLP IRUM         


',6326,&,21675$16,7Ñ5,(6
6¶DIHJHL[HQOHVVHJHQWVGL
'LVSRVLFLyWUDQVLWzULDSULPHUD

O¶HQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWPRGLILFDFLyQRUPDWLYDG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYD

'LVSRVLFLyWUDQVLWzULDVHJRQD
          
O¶HQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWPRGLILFDFLyQRUPDWLYDUHJLUDQG¶DFRUGDPEODVHYDQRUPDWLYDHVSHFtILFDL
        G¶DFRUG DPE OD QRYD QRUPDWLYD PRGLILFDGD GHO 3OD

3HU HOV XVRV GLIHUHQWV DOV G¶KDELWDWJH HQ WRW DOOz TXH HQ HO SODQHMDPHQW QR HVWLJXL H[SUHVVDPHQW
138
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O¶HQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWPRGLILFDFLyQRUPDWLYDG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYD

'LVSRVLFLyWUDQVLWzULDVHJRQD
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 1~P±

     
   
O¶HQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWPRGLILFDFLyQRUPDWLYDUHJLUDQG¶DFRUGDPEODVHYDQRUPDWLYDHVSHFtILFDL
        G¶DFRUG DPE OD QRYD QRUPDWLYD PRGLILFDGD GHO 3OD

3HU HOV XVRV GLIHUHQWV DOV G¶KDELWDWJH HQ WRW DOOz TXH HQ HO SODQHMDPHQW QR HVWLJXL H[SUHVVDPHQW


'LVSRVLFLyWUDQVLWzULDWHUFHUD
      E DQWHULRULWDW D O¶HQWUDGD HQ YLJRU GH OD SUHVHQW
PRGLILFDFLy QRUPDWLYD UHJLUDQ G¶DFRUG DPE OD QRUPDWLYD YLJHQW HQ HO PRPHQW GH OD VHYD VROÂOLFLWXG



3HU D DTXHOOV HGLILFLV DPE OOLFqQFLD  SHUz DPE REUHV G¶      
 



(Q HO FDV TXH HVWLJXLQ VXEMHFWHV D SODQHMDPHQWV HVSHFtILFV SUHYDOGUDQ OHV GHWHUPLQDFLRQV G¶DTXHVWV
SODQHMDPHQWV L HQ WRW DOOz TXH QR HVWLJXL HVSHFtILFDPHQW UHJXODW VHUDQ G¶DSOLFDFLy OHV GHWHUPLQDFLRQV


'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
• Modificació puntual del Pla general Metropolità per a la definició del sistema d’habi-

JDJPOT tatges dotacionals públics i la seva concreció al sector de la Colina, al terme municipal

de Badalona. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre

XUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjSHUDODGH¿QLFLyGHOVLVWHPDG¶KD
de 2008. (DOGC núm. 5378 de 13/05/2009).
DOVS~EOLFVLODVHYDFRQFUHFLyDOVHFWRUGHOD&ROLQDDOWHUPHPXQLFLSDOGH%DGDORQD
       '(),1,&,Ï '(/ 6,67(0$ '¶+$%,7$7*(6
'27$&,21$/6 3Ò%/,&6 , /$ 6(9$ &21&5(&,Ï $/ 6(&725 '( /$ &2/,1$ '(
%$'$/21$
1250$7,9$
6,67(0$'¶+$%,7$7*(6'27$&,21$/63Ò%/,&6

$UW'HILQLFLyjPELWLPDUFOHJDO
/D0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjSHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOVS~EOLFVpVO¶LQVWUXPHQWPLWMDQoDQWHOTXDOHVFUHDDTXHVWDQRXVLVWHPDXUEDQtVWLFHQ
HOPXQLFLSLGH%DGDORQD$TXHVWD0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0DEDVWDODWRWDOLWDWGHO¶jPELWGHO
PXQLFLSL
/D0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjSHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV HV IRQDPHQWD HQ O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj HQ
UHODFLyDOVDUWLFOHVLGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLG¶8UEDQLVPH
 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj SHU D OD GHILQLFLy GHO VLVWHPD G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV HV IRUPXOD G¶DFRUG DPE HOV DUWLFOHV  L J  GHO '/  SHO TXDO
V¶DSURYD HO 7H[W UHIyV GH OD /OHL G¶XUEDQLVPH L O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  GHO GUHW D
O¶KDELWDWJH
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/D0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjSHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV HV IRQDPHQWD HQ O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj HQ
UHODFLyDOVDUWLFOHVLGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLG¶8UEDQLVPH
 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj SHU D OD GHILQLFLy GHO VLVWHPD G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV HV IRUPXOD G¶DFRUG DPE HOV DUWLFOHV  L J  GHO '/  SHO TXDO
V¶DSURYD HO 7H[W UHIyV GH OD /OHL G¶XUEDQLVPH L O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  GHO GUHW D
O¶KDELWDWJH
/HVUHIHUqQFLHVDOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0KRVyQDO7H[WUHIyVGHODPRGLILFDFLy
GHGHWHUPLQDWVDUWLFOHVGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjGH%DUFHORQD
SXEOLFDWDO'2*&HOGHGHVHPEUHGH
(OVHXFRQWLQJXWSUHYDOGUjVREUHOHVGHWHUPLQDFLRQVGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjTXHVHJXLUj
YLJHQWHQWRWDOOzTXHQRFRQWUDGLJXLHOSUHVHQWGRFXPHQW
$UW,QLFLDWLYD
$TXHVWD0RGLILFDFLyGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjHVWUDPLWDSHULQLFLDWLYDS~EOLFDGHO¶$MXQWDPHQW
GH%DGDORQD
$UW9LJqQFLD
/DYLJqQFLDGHOD0RGLILFDFLyGHO3*0SHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOV
S~EOLFVLODVHYDFRQFUHFLyDOVHFWRUGH/D&ROLQDXQFRSH[HFXWDGDHQHOVWHUPLQLVSUHYLVWRV
VHUjLQGHILQLGDVHQVSHUMXGLFLTXHSXJXLQIRUPXODUVHQRYHVPRGLILFDFLRQVGLQVO¶jPELWTXDQOHV
FLUFXPVWjQFLHVDL[tKRDFRQVHOOLQ
 (O SODQHMDPHQW SRGUj SUHYHXUH OD LQFRUSRUDFLy GH QRXV VzOV G¶HTXLSDPHQWV S~EOLFV ORFDOV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
FRP D VLVWHPD G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV HQ HO PDUF GH OHV SROtWLTXHV VRFLDOV L
G¶KDELWDWJHTXHHVGHILQHL[LQDO¶HIHFWH/DPDWHULDOLW]DFLyG¶DTXHVWVVzOVUHTXHULUjODWUDPLWDFLy
GH OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 R HQ HO VHX GHIHFWH G¶XQ 3OD (VSHFLDO TXDQ DL[t KR
GHWHUPLQL OD OHJLVODFLy DSOLFDEOH (Q TXDOVHYRO FDV V¶KDXUj G¶DFUHGLWDU VL V¶HVFDX TXH QR HV
VXSHUDHOOtPLWGHOGHOVzOGHVWLQDWRUHVHUYDWSHUDHTXLSDPHQWVS~EOLFVORFDOVRDTXHOOTXH
GHWHUPLQLODOHJLVODFLyDSOLFDEOH
$UW,QWHUSUHWDFLy
             
SODQHMDPHQWV¶DMXVWHQDOHVXWLOLW]DGHVHQOHV1188GHO3*0LV¶KDXUDQG¶LQWHUSUHWDUG¶DFRUG
DPEDTXHVWHVDL[tFRPODUHVWDGHGLVSRVLFLRQVG¶DSOLFDFLyJHQHUDOHQFRQFUHWODGHO7H[WUHIyV
GHOD/OHLG¶8UEDQLVPHLOD/OHLGHOGUHWDO¶KDELWDWJH

(QFDVG¶DSDUHQWFRQWUDGLFFLyRPDQFDGHFODUHGDWSUHYDOGUjDTXHOODLQWHUSUHWDFLyTXHFRPSRUWL
O¶REWHQFLyGHPDMRUVHVSDLVOOLXUHVHTXLSDPHQWVRGRWDFLRQVLPHQRUVGHQVLWDWVRDSURILWDPHQWV
SULYDWVWHQLQWSUHHPLQqQFLDO¶LQWHUqVFROÂOHFWLXVREUHHOSULYDW
(QFDVGHFRQWUDGLFFLRQVHQWUHWH[WLSOjQROVSUHYDOGUjDOOzTXHGHWHUPLQLHOWH[W
(QFDVGHFRQWUDGLFFLRQVJUjILTXHVHQWUHSOjQROVDGLIHUHQWVHVFDOHVSUHYDOGUjDOOzJUDILDWHQHO
SOjQRODHVFDODPpVGHWDOODGD
$UW'RFXPHQWDFLy
/D0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0SHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVL
ODVHYDFRQFUHFLyDOVHFWRUGHOD&ROLQDHVFRPSRVDGHODVHJHQWGRFXPHQWDFLy
$0HPzULD
140%1RUPDWLYD
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%JTQP
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/D0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0SHUDODGHILQLFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVL
ODVHYDFRQFUHFLyDOVHFWRUGHOD&ROLQDHVFRPSRVDGHODVHJHQWGRFXPHQWDFLy
$0HPzULD
%1RUPDWLYD
&$JHQGDLDYDOXDFLyHFRQzPLFDLILQDQFHUD
'0HPzULDVRFLDO
(,QIRUPHDPELHQWDO
(OVSOjQROVVHJHQWVWHQHQXQFDUjFWHUQRUPDWLXLSHUWDQWVyQYLQFXODQWV
34XDOLILFDFLRQVXUEDQtVWLTXHVSURSRVDGHV
3&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy , 
3&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy ,, 
7DPEppVYLQFXODQWO¶DSDUWDW%1RUPDWLYDGHOD0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0
$UW2EOLJDWRULHWDW
(OV SDUWLFXODUV L O¶$GPLQLVWUDFLy HVWDQ REOLJDWV D FRPSOLU OHV GLVSRVLFLRQV GH OD SUHVHQW
0RGLILFDFLy GHO 3*0 L PROW HVSHFLDOPHQW OHV GH OD SUHVHQW 1RUPDWLYD (Q FRQVHTqQFLD
TXDOVHYRODFWXDFLyGHULYDGDGHOSUHVHQWSODQHMDP
WDQW VL pV S~EOLFD FRP SULYDGD SURYLVLRQDO R GHILQLWLYD KDXUj G¶DMXVWDUVH D OHV GLVSRVLFLRQV
HVPHQWDGHV GH FRQIRUPLWDW DPE HO TXH HV SUHYHX D O¶DUW  GHO 7H[W UHIyV GH OD /OHL
G¶8UEDQLVPH
$UW6XSOHWRULHWDW
3HUDWRWHVOHVGHWHUPLQDFLRQVXUEDQtVWLTXHVR
H[SUHVVDPHQWHQODSUHVHQW1RUPDWLYDUHJLUjDPEFDUjFWHUVXSOHWRULHO3*0YLJHQW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
$UW&ULWHULVQRUPDWLXV
$TXHVWD 1RUPDWLYD pV FRPSOHPHQW L GHVHQYROXSDPHQW GH OHV 1RUPHV 8UEDQtVWLTXHV GHO 3OD
*HQHUDO0HWURSROLWjLWpFRPDREMHFWLXUHJXODUHOVXVRVLOHVDFWLYLWDWVHGLILFDWzULHVHQHOVHFWRU
([FHSWHHQHOVFDVRVHQTXqDTXHOOHV1RUPHVVLJXLQPRGLILFDGHVSHUOHVSUHVHQWVV¶HQWHQGUj
ODVHYDDSOLFDFLyFRPDJHQHUDOLREOLJDWzULD






DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQoDPHQWG¶DFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH
(OVLVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFUHTXHUHL[ODWLWXODULWDWS~EOLFDGHOVzOVHQVSHUMXGLFLGH
OD XWLOLW]DFLy SHU D OD FRQVWUXFFLy L H[SORWDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV GH OHV IRUPHV GH

/¶REWHQFLyGHOVzODPEDTXHVWDGHVWLQDFLyHVSURGXHL[EpSHUFHVVLyJUDWXwWDHQDSOLFDFLyGHOD
OHJLVODFLy XUEDQtVWLFD Ep SHU H[SURSLDFLy IRUoRVD Ep SHU FHVVLy RQHURVD SHU DFRUG DPE OD
SURSLHWDWFRQVWLWXLQWHQDTXHVWFDVXQGUHWGHVXSHUItFLHRGUHWDQjOHJDIDYRUGHOFHGHQWSHUD
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OHJLVODFLy XUEDQtVWLFD Ep SHU H[SURSLDFLy IRUoRVD Ep SHU FHVVLy RQHURVD SHU DFRUG DPE OD
SURSLHWDWFRQVWLWXLQWHQDTXHVWFDVXQGUHWGHVXSHUItFLHRGUHWDQjOHJDIDYRUGHOFHGHQWSHUD



0LWMDQoDQW OD SUHVHQW 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3*0 HV FUHD L GHILQHL[ HO VHJHQW VLVWHPD

6LVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV

FODXKG 


(Q WRW DOOz QR HVSHFtILFDPHQW IRUPXODW HQ OD SUHVHQW 1RUPDWLYD VHUj G¶DSOLFDFLy HO UqJLP
XUEDQtVWLFHVWDEOHUWSHUDOVGLIHUHQWVVLVWHPHVDOHV1188GHO3*0
$UW6LVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODXKG 

&RPSUqQ HOV VzOV GHO PXQLFLSL GH %DGDORQD TXH HV GHVWLQHQ D OD UHDOLW]DFLy G¶DFWXDFLRQV
S~EOLTXHVG¶KDELWDWJHGLULJLGHVDVDWLVIHUHOVUH
DPEQHFHVVLWDWVG¶DFROOLGDG¶DVRG¶HPDQFLSDFLyMXVWLI
VRFLDOV G¶DFRUG DPE HO TXH SUHYHX O¶DUW  GHO '/  FRPSDWLEOHV DPE XVRV
G¶HTXLSDPHQW S~EOLF FRQFUHWDPHQW HOV GRFHQWV VDQLWDULDVVLVWHQFLDOV FXOWXUDOV HVSRUWLXV L
UHFUHDWLXV(QVzOVTXDOLILFDWVFRPDVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVHOVRVWUHGHVWLQDW
DDOWUHVXVRVG¶HTXLSDPHQWFRPSDWLEOHVQRSRGUjVXSHUDUHO
1R HV GHWHUPLQD XQD GHQVLWDW HVSHFtILFD SHU D OD TXDOLILFDFLy GH VLVWHPD G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV 1R REVWDQW OD FRQFUHFLy G¶DTXHVW VLVWHPD HQ XQD DFWXDFLy XUEDQtVWLFD
GHWHUPLQDGDSRGUjIL[DUODHQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODPDWHL[D

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

$TXHVWDTXDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDV¶LQWHJUDFRPXQ~VGRWDFLRQDOHVSHFtILFGLQVHOVVLVWHPHVGHO
3*0TXHHVGHVHQYROXSHQHQWHUUHQ\VGHGRPLQLS~EOLF
7LSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV
(OV WLSXV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV HV GHILQLUDQ L FRQFUHWDUDQ SHU D FDGDVFXQD GH OHV
DFLRQVDPEXQVROWLSXVG¶KDELWDWJHREpOD
PHVFOD GH GLIHUHQWV WLSXV L GHVWLQDWDULV TXDQ DL[t KR MXVWLILTXL OD PHPzULD GHO O¶LQVWUXPHQW GH
SODQHMDPHQW TXH GHVHQYROXSL O¶DFWXDFLy ,JXDOPHQW      
DFWXDFLRQVHVSDLVG¶~VFRPXQLWDULTXDQDL[tKRUHTXHUHL[LO¶DFWXDFLyLHVMXVWLILTXL

%6Ñ/6'(67,1$76$/6,67(0$'¶+$%,7$7*(6'27$&,21$/63Ò%/,&6$/6(&725
'(/$&2/,1$
&DStWRO,95HJXODFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVDOVHFWRUGH/D&ROLQD
$TXHVWFDStWROFRQWpODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDHVSHFtILFDG¶DSOLFDFLyDOVVzOVDOVTXDOVV¶DVVLJQD
HO GHVWt GH VLVWHPD G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV DO VHFWRU GH OD &ROLQD L HOV SDUjPHWUHV
XUEDQtVWLFVTXHOLVyQG¶DSOLFDFLy
$UW'HILQLFLyjPELWLPDUFOHJDO
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$TXHVWD0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjFRQVWLWXHL[O¶LQVWUXPHQWG¶RUGHQDFLyGH

%JTQP

JDJPOT

$TXHVWFDStWROFRQWpODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDHVSHFtILFDG¶DSOLFDFLyDOVVzOVDOVTXDOVV¶DVVLJQD
HO GHVWt GH VLVWHPD G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV DO VHFWRU GH OD &ROLQD L HOV SDUjPHWUHV
XUEDQtVWLFVTXHOLVyQG¶DSOLFDFLy
$UW'HILQLFLyjPELWLPDUFOHJDO
$TXHVWD0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjFRQVWLWXHL[O¶LQVWUXPHQWG¶RUGHQDFLyGH
O¶jPELW WHUULWRULDO GHOLPLWDW DOV SOjQROV , L , DQQH[RV DO SUHVHQW GRFXPHQW DPE XQD
VXSHUItFLHWRWDOGHP
(VTXDOLILTXHQFRPDVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODXKG HOVVzOVVLWXDWVDOVFDUUHUV
$OSVL*qQRYDTXDOLILFDWVFRPDVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVORFDOV FODXE SHUOD0RGLILFDFLyGHO3*0
DOVHFWRUGH/D&ROLQD
$UWLFOH5HJXODFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVDOVHFWRUGH/D&ROLQD
(OV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV V¶DJUXSHQ HQ 8QLWDWV GH 3URMHFWH G¶DFRUG DPE HO TXH HVWDEOHL[ OD
03*0 GHO VHFWRU GH /D &ROLQD /HV FRQGLFLRQV GH O¶HGLILFDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV HV
UHJXOHQPLWMDQoDQWHOVVHJHQWVSDUjPHWUHVXUEDQtVWLFV

•

(GLILFDELOLWDWLXVRV

/¶HGLILFDELOLWDW GH OHV83  L  V¶DMXVWHQ D OHV TXH IL[D OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0DO VHFWRU GH/D
&ROLQDLTXHGDGLVWULEXwGDGHODVHJHQWPDQHUD
83 PGHVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHGHVWLQDWDKDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF
PGHVRVWUHGHVWLQDWDDSDUFDPHQWS~EOLF
(O VRVWUH GH O¶DSDUFDPHQW SRGUj DMXVWDUVH HQ TXDOVHYRO FDV DO TXH UHVXOWL GH O¶DSOLFDFLy GHOV
SHUtPHWUHVLSHUILOVUHJXODGRUV
83 PGHVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHGHVWLQDWDKDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF

•

1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOV

3HUDO¶DFWXDFLyFRQFUHWDGH/D&ROLQDHVGHWHUPLQDHOQRPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
HQHQEDVHDGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHGHVWLQDWDDTXHVW~VSHOPzGXOGHP
$TXHVWVKDELWDWJHVHVGLVWULEXLUDQHQWUHVHGLILFLVGHODPDQHUDVHJHQW
83KDELWDWJHV
83KDELWDWJHV
83 
KDELWDWJHV
7RWDO

•



KDELWDWJHV

7LSRORJLDG¶KDELWDWJHV

(OGHOVKDELWDWJHVHVGHVWLQDUDQDMRYHVG¶HQWUHLDQ\V



(O  GHOV KDELWDWJHV HV GHVWLQDUDQ D OD UHVWD GH FRQWLQJHQWV GHILQLWV HQ OD PHPzULD VRFLDO
G¶DTXHVW GRFXPHQW /¶DGMXGLFDFLy G¶DTXHVWV KDELWDWJHV KDXUj GH VHU DYDODGD SHOV VHUYHLV GH
O¶$MXQWDPHQWFRUUHVSRQHQWVWDQWHQHOVFDVRVGHUHDOORWMDPHQWXUEDQtVWLFFRPHQHOVFDVRVGH
IDPtOLHVDPESUREOHPjWLFDVRFLDO

•

3HUtPHWUHUHJXODGRU
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3HUtPHWUH UHJXODGRU pV OD ILJXUD R ILJXUHV TXH FRQWHQHQ OD SURMHFFLy HQ SODQWD GH O¶HGLILFDFLy
LQFORVD OD SODQWD EDL[D 3HU IRUD G¶DTXHVWD ILJXUD V¶DGPHWHQ HOV FRVVRV VRUWLQWV REHUWV L

G¶DTXHVW GRFXPHQW /¶DGMXGLFDFLy G¶DTXHVWV KDELWDWJHV KDXUj GH VHU DYDODGD SHOV VHUYHLV GH
O¶$MXQWDPHQWFRUUHVSRQHQWVWDQWHQHOVFDVRVGHUHDOORWMDPHQWXUEDQtVWLFFRPHQHOVFDVRVGH
IDPtOLHVDPESUREOHPjWLFDVRFLDO

•

3HUtPHWUHUHJXODGRU

3HUtPHWUH UHJXODGRU pV OD ILJXUD R ILJXUHV TXH FRQWHQHQ OD SURMHFFLy HQ SODQWD GH O¶HGLILFDFLy
LQFORVD OD SODQWD EDL[D 3HU IRUD G¶DTXHVWD ILJXUD V¶DGPHWHQ HOV FRVVRV VRUWLQWV REHUWV L
HOHPHQWVVRUWLQWVDPEOHVOLPLWDFLRQVTXHIL[DOD1188GHO3*0(VGHILQHL[XQVSHUtPHWUHV
UHJXODGRUV SHU VREUH L VRWD UDVDQW $TXHVWV V¶LQGLTXHQ DOV SOjQROV 3 L HV GHVFULXHQ D
FRQWLQXDFLy
83
6REUH UDVDQW O¶HGLILFDFLy SRGUj RFXSDU WRWD OD ORQJLWXG GH OD SDUFHOÂOD L WLQGUj XQD SURIXQGLWDW
HGLILFDEOHGHPHWUHV
6RWDUDVDQWO¶HGLILFDFLySRGUjRFXSDUODWRWDOLWDWGHOSHUtPHWUHGHODSDUFHOÂOD
83
6REUH UDVDQW O¶HGLILFDFLy SRGUj RFXSDU WRWD OD ORQJLWXG GH OD SDUFHOÂOD L WLQGUj XQD SURIXQGLWDW
HGLILFDEOHGHPHWUHV
83
(O SHUtPHWUH VREUH UDVDQW FRLQFLGHL[ DPE HO SHUtPHWUH GH OD SDUFHOÂOD HO TXDO GHILQHL[ XQD
SURIXQGLWDWHGLILFDEOHGHPHWUHV

•

3HUILOUHJXODGRU

(OSHUILOUHJXODGRUpVODILJXUDTXHGHWHUPLQDODPj[LPDHQYROYHQWGLQVODTXDOV¶LQVFULXHOYROXP
GH O¶HGLILFDFLy (O SHUILO UHJXODGRU HV GHWHUPLQD VHJRQV XQ SOD KRULW]RQWDO TXH IL[D O¶DOoDGD
Pj[LPD GH OD FDUD VXSHULRU GHO GDUUHU IRUMDW $TXHVWD DOoDGD VHUj HQ WRWHV OHV 8QLWDWV GH
3URMHFWHGHPFRPDPj[LPLHOQ~PHURGHSODQWHVGH3%33/¶DOoDGDPtQLPDHQWUH
SODQWHVTXHGDIL[DGDHQP
(O FRURQDPHQW GH O¶HGLILFDFLy VHUj KRULW]RQWDO L FRQWLQX (O SHUILO UHJXODGRU QRPpV SRGUj VHU
VREUHSDVVDWSHOVHOHPHQWVWqFQLFVGHOHVLQVWDOÂODFLRQVLHOVHOHPHQWVVRUWLQWVWDOLFRPGHVFULX
O¶DUWLFOHJGHOHV1188GHO3*0
(OVSHUILOVUHJXODGRUVV¶LQGLTXHQHQHOSOjQRO3

•

&RWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWDEDL[D

/D FRWD GH UHIHUqQFLD GH OD 3% pV HO QLYHOO D SDUWLU GH OD TXDO HV PHVXUD O¶DOoDGD UHJXODGRUD
Pj[LPD(OVGLIHUHQWVSXQWVG¶DSOLFDFLy 3$ SHUDGHWHUPLQDUODFRWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWD
EDL[DHVWDQJUDILDWVWDQWHQSODQWDFRPHQDOoDWDOVSOjQROV3L3LVyQ
83HOSXQWGHODUDVDQWPpVDOWDGHOIURQWGHSDUFHOÂODDOFDUUHU*qQRYD
83HOSXQWGHODUDVDQWPpVDOWDGHOIURQWGHSDUFHOÂODDOFDUUHU*qQRYD
83HOSXQWGHODUDVDQWPpVDOWDGHOIURQWGHSDUFHOÂODDOFDUUHUGHOV$OSV
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BARCELONA
• Modificació del Pla General Metropolità
sobre definició i regulació de la nova zona
de dotació hotelera (clau 10). Aprovada de-

3.

finitivament per Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 6 d’octubre de 1989
(DOGC núm. 1208 de 18/10/1989)
Acord:
1. Aprovar definitivament la modificació del Pla General Metropolità sobre definició i regulació de la
nova zona de dotació hotelera (clau 10), i la determinació dels sòls que s’afecten per a aquest ús a
l’àmbit del terme municipal de Barcelona, pel que
fa als emplaçaments de: la Vall d’Hebron, estació
de Sants, estació de Rodalia i teatre Apolo.
2. Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que l’ordenació de l’edificació de l’hotel previst a l’estació
de Sants es realitzi mitjançant un estudi de detall,
per tal de garantir-ne la correcta integració al context urbà.
Normativa
Per tal de poder articular les propostes que recull
aquest document, es procedeix a la modificació de
les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità
següents a l’àmbit del municipi de Barcelona:
A. Incorporar als articles 9 i 314 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità una nova
zona, al sòl urbà, anomenada: Zona de dotació
hotelera (clau 10).
B. Crear, al títol IV, la secció 12 amb la denominació i
contingut següent:
Zona de dotació hotelera (clau 10)
Art. 377. Definició.
Es qualifica com a zona de dotació hotelera el sol urbà
del municipi de Barcelona destinat a instal·lacions hoteleres amb una capacitat mínima de 150 habitacions
que tinguin la categoria de tres o més estrelles segons les condicions específiques de la normativa hotelera vigent, estratègicament situat en relació amb els
eixos principals de la ciutat i que comptin amb instal·
lacions complementàries per a usos col·lectius com
ara congressos, convencions, exposicions, espectacles, activitats culturals, recreatives i similars.
Art. 378. Condicions d’ordenació.
1. Haurà de regir el tipus d’ordenació i les condicions
d’edificació de la zona contigua.
2. L’edificació s’ha d’ajustar al paisatge urbà, a les

4.

1.

2.

3.

condicions ambientals que haurà de respectar, i a
la integració al sector i haurà de tenir una especial
qualificació arquitectònica per la rellevància que
aquestes dotacions tenen per a la ciutat.
Els plànols de proposta d’ordenació determinen
el sòl i els paràmetres edificatoris de cadascun
dels sòls destinats a dotació hotelera, clau 10; en
un altre cas, per a l’ordenació d’aquests sòls serà
preceptiva l’aprovació del corresponent estudi de
detall.
El tipus d’ordenació, les condicions d’edificabilitat
i els paràmetres d’edificació d’aquestes unitats de
zona són els establerts a l’apartat condicions urbanístiques de la proposta d’ordenació o, si és del
cas, al corresponent estudi de detall. L’edificabilitat
dels sòls qualificats de clau 10 no podrà ultrapassar la que aquests tenien atribuïda anteriorment.
C. A la disposició transitòria sisena s’afegeix un
apartat 3 i quedarà redactat de la manera següent:
Cal respectar l’edificació als solars actuals destinats a equipament comunitari, i es permeten, a
més a més, les obres de consolidació, conservació, reparació i millora sempre que es mantinguin l’afectació a equipaments i les exigències
funcionals que aquest requereixi.
La cessació de l’activitat pròpia de l’equipament
comunitari de titularitat privada no autoritza a destinar el sòl o l’edificació a cap altra finalitat. L’administració, amb títol legitimador en aquest Pla, en
virtut de la destinació a equipament i de l’interès
públic d’aquest, podrà procedir-ne a l’expropiació.
Als sòls qualificats com a dotació hotelera (clau
10) qualificats anteriorment d’equipament comunitari, haurà de desenvolupar-s’hi el nou ús
d’acord amb el règim següent:
a. Als sòls on, a l’entrada en vigor del Pla General
Metropolità, hi hagués equipaments en funcionament d’algun dels tipus definits a l’article 212
d’aquestes Normes i I’ús de dotació hotelera comporti la impossibilitat o la desaparició total o substancial d’aquests, les autoritzacions administratives
per a l’edificació i I’ús de dotació hotelera estaran
subjectes al compliment dels requisits següents:
Els propietaris hauran de cedir obligatòriament,
lliure de càrregues i gravamens, el sòl qualificat
com a dotació hotelera (clau 10) i els terrenys
afectats a sistemes inclosos en l’actuació. L’Ajuntament atorgarà una concessió administrativa o
un dret de superfície, per un termini màxim de
50 anys, als propietaris que cedeixin el sòl o a qui
aquests designin per a la construcció i explotació
de la dotació hotelera. En aquest cas el cànon o
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contraprestació quedarà compensat per la cessió.
Els Plecs de condicions hauran de recollir obligatòriament que una vegada transcorregut el termini
es produirà la reversió de l’edificació i de les instal·
lacions, en bon estat de funcionament a l’Ajuntament, lliures de càrregues i gravamens, sense dret
a cap indemnització.
b. Excepcionalment, als sòls que a l’entrada en
vigor del Pla General Metropolità o posteriorment
no s’hagi desenvolupat cap dels equipaments
definits a l’article 212 d’aquestes Normes, o l’ús
de dotació hotelera no comporti la desaparició
substancial d’aquests i signifiqui la seva modernització, podrà mantenir-se la titularitat privada del
sòl i la gestió privada de l’activitat hotelera i procedirà l’expropiació prevista a l’apartat 2 d’aquesta
disposició transitòria en cas d’incompliment dels
requisits següents:
Els propietaris dels sòls qualificats com a zona de
dotació hotelera (clau 10) hauran de presentar
proposta de reparcel·lació voluntària, que podrà
ser discontínua, que incorpori la cessió gratuïta
a l’Ajuntament dels sols edificables o qualificats
com a equipament comunitari o zona de renovació urbana en transformació de l’ús (clau 17) no
desenvolupats, en una superfície no inferior a la
de la zona (clau 10) i que permeti una distribució
equitativa dels beneficis i càrregues derivades del
planejament. Aquests terrenys, un cop acceptada
la proposta de reparcel·lació per l’Ajuntament,
s’incorporaran al patrimoni municipal del sòl.
3.2. L’exercici dels drets d’edificació i ús en aquests
sòls, requerirà el compliment, en un termini no
superior a quatre mesos de l’entrada en vigor
d’aquesta norma, de les obligacions següents:
A. Cedir els sòls qualificats com a clau 10 en el
cas a) o presentar la proposta de reparcel·lació
garantint-ne l’efectivitat, en el cas b).
B. Presentar els projectes d’edificació i la resta de
la documentació necessària per a l’atorgament de
les autoritzacions corresponents.
C. Garantir el compliment de les càrregues urbanístiques següents:
a. La cessió dels terrenys destinats a vials, zones
verdes i equipaments de titularitat pública compresos a l’actuació.
b. El pagament de les despeses d’urbanització
derivades de l’actuació urbanística.
L’Ajuntament resoldrà sobre l’atorgament de les
corresponents concessions o drets de superfície i
de les llicències en el termini màxim d’un mes des
del compliment de les obligacions definides als
apartats A, B i C.
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S’haurà de procedir a l’edificació i posada en funcionament de l’hotel dins del termini de dos anys
des de la data de la concessió de les corresponents llicències urbanístiques.
3.3. L’incompliment de les obligacions fixades, en els
terminis assenyalats, per causes no imputables a
l’Administració, habilitarà l’Ajuntament a procedir
a l’expropiació dels sòls d’acord amb el valor urbanístic del sistema d’equipaments comunitaris.
3.4. En aquells casos en què l’Ajuntament de Barcelona tingui establerts o estableixi convenis amb
altres administracions públiques, o entitats que en
siguin dependents, i sense perjudici del contingut
de tals convenis, la cessió del sòl -apte per a la
dotació hotelera- també serà obligatòria, excepte
en aquells casos en que la cessió afectés a sòl o
subsòl destinat a serveis propis de la respectiva
administració o entitat que en depengui, que mantindrà la propietat.

• Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l’ús
d’aparcament a Barcelona. Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993),
amb el benentès que aquesta modificació normativa
només resulta d’aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o
espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit
específic de l’article 76 del Decret legislatiu 1/1990.
Actuació poligonal. (s’hi afegeix un
apartat 4)
4. Així mateix, podran delimitar-se unitats d’actuació
amb aplicació del sistema d’actuació corresponent, d’iniciativa pública o privada, a l’efecte de
configurar parcel·les adequades per a la instal·
lació d’aparcaments al subsòl. Serà obligada la
delimitació d’unitats d’actuació o la normalització
de les finques quan així ho determini l’Ajuntament
en els casos en què la parcel·lació de l’espai lliure
d’edificació ocupable en subsòl sigui irregular o
fraccionada.

Art. 29.

Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la. (es
modifica l’apartat 4)
4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions
o excavacions podran depassar l’ocupació màxima
de parcel·la en planta baixa. A falta de previsions
expresses del corresponent Pla parcial o Pla espe-

cial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en planta
soterrani de l’espai lliure d’edificació corresponent, que sigui de propietat privada. L’ocupació en
subsòl podrà assolir la totalitat de l’espai lliure d’edificació quan aquesta ampliació es destini totalment
a aparcament. En aquest cas s’haurà de garantir
el tractament com a jardí de la superfície i el seu
manteniment per part dels titulars de l’aparcament.
Art. 296. Reserva d’espais per a estacionament i
aparcament. (es modifica l’apartat 2)
2. Els Plans especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d’adequar les determinacions d’aquestes normes en matèria d’aparcament o estacionament a les particularitats de
l’àmbit del planejament.
Art. 298. Previsió d’aparcaments als edificis. (es
modifica l’apartat 2)
2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen
atenent els diferents usos i zones. Quan el planejament estableixi zonificació específica i no
contingui previsions expresses en matèria d’aparcaments, s’aplicaran les reserves corresponents
a les zones anàlogues. Les places mínimes que
s’hauran de preveure a la ciutat de Barcelona són
les següents:
A. Edificis d’habitatges.
a. En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge
de més de 150 m2 en zones de 12 i 12b, i dues a
la resta de zones; o una plaça per cada habitatge
de 90 m2 a menys de 150 m2 en zones 12 i 12b,
i una i mitja a la resta de zones; o una plaça per
cada dos habitatges de 60 m2 a menys de 90 m2
en zones 12 i 12b, i dues a la resta de zones; i una
plaça per cada quatre habitatges menors de 60
m2 en zones 12 i 12b, i quatre a la resta de zones,
tot l’anterior referit a superfície construïda.
b. En sòl urbanitzable, objecte d’un Pla parcial, les
que s’hi fixin, amb el límit mínim d’una plaça, com
a mínim, per cada 100 m2 d’edificació.
c. En sòl urbà, objecte d’un Pla especial de reforma interior, les que s’hi fixin amb un mínim del
menor establert per a cada ús en el present article,
amb l’excepció que a les zones 8a, 14, 15 i 16
s’hi fixarà l’estàndard d’acord amb les característiques del sector i la seva zonificació. En aquests
casos, part de les places resultants es podran
ubicar en aparcaments subterranis fora de l’ocupació de l’edificació.
B. Edificis públics o privats per a oficines,
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs o similars.

Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, en
zones 12 i 12 b; i cada 60 m2 a la resta de zones.
C. Edificis amb locals comercials al detall i
grans magatzems de venda.
Quan la superfície comercial, sumades totes les
plantes de l’edifici amb destinació comercial, excedeixi en 400 m2, haurà de comptar amb una
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície
construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la
resta de zones.
D. Indústries, magatzems i, en general, locals
destinats a ús industrial.
Una plaça d’aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d’una plaça
per cada 100 m2 de superfície útil, en zones 12 i
12b. A la resta de zones l’ús de magatzem requerirà una plaça per cada 200 m2.
E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes,
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, instal·lacions
esportives i anàlegs.
Una plaça d’aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-cents,
una plaça per cada deu.
F. Hotels, residències i similars.
a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça
d’aparcament per cada tres habitacions dobles o
l’equivalent de senzilles, en zones 12 i 12b; a la
resta de zones, una plaça per cada tres habitacions.
b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles, en
zones 12 i 12b; a la resta de zones una plaça per
cada tres habitacions.
c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions
dobles o l’equivalent de senzilles, en zones 12 i
12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis
habitacions.
G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
Una plaça d’aparcament per cada deu llits, en
zones 12 i 12b; una cada sis a la resta de zones.
H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑
legs.
Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en
aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.
I. Centres d’estudis superiors.
Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, en
zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de
zones.
J. Tallers de reparació de vehicles.
La superfície destinada a aparcament serà com
a mínim dues vegades la que ocupin els tallers,
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en els de quatre o més rodes; en els de motos i
similars, la superfície destinada a aparcament serà
com a mínim la que ocupin els tallers. Tanmateix
s’admetrà descomptar la superfície equivalent al
nombre de places acreditades de propietat i de
lloguer o estada nocturna, en l’equivalència de
una plaça per vint metres quadrats, en un radi de
tres-cents metres des del taller, així com la superfície de taller que pugui destinar-se a aquest fi.
K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis
amb les destinacions dels epígrafs C i D.
Un espai específic de tres metres d’ample, amb
una longitud suficient per a una plaça de camió
per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un
mínim de dues places en tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2.
En locals de superfície entre 400 m2 i 800 m2 es
preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de,
com a mínim, 3 x 8 m.
Art. 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments
en edificis. (es modifiquen els apartats 4,
5 i 6; s’hi afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10,
11 i 12)
4. També s’aplicaran les regles sobre previsions
d’aparcaments en els casos de modificació d’edificis o instal·lacions que comportin canvi d’ús, i,
en conseqüència, s’hauran de preveure les places
corresponents al nou ús.
5. Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article anterior, l’exigència de places d’aparcament sigui de
sis o inferior i es pugui atendre el previsible nombre
de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l’obligació de
reserva d’aparcaments.
6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se totalment o parcialment les previsions d’espais per a aparcament als edificis, per la d’espais
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el
sector o zona urbana, per les seves peculiaritats i
funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l’autorització ha d’establir les condicions pertinents
per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents
edificis.
7. No serà exigible la provisió d’aquelles places que
per al compliment de les dotacions obligatòries,
s’hagin d’ubicar en plantes pis ni en aquella part
de la planta baixa delimitada per la projecció de
les plantes pis.
8. L’Ajuntament podrà alliberar totalment o parcialment del compliment de les previsions d’apar-
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cament en les condicions establertes quan això
resulti aconsellable ateses les circumstàncies següents o d’altres anàlogues:
a. Condicions d’accessibilitat determinades per
les característiques físiques de la xarxa viària del
sector (dimensions de voreres, ús de vianants,
ample de vials...).
b. Característiques de la parcel·la o finca.
c. Característiques de l’edificació actual que es
conservi, atenent especialment el seu grau de
consolidació i la concurrència d’algunes de les
condicions assenyalades a l’article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
d. En general, qualsevol altra circumstància que
no permeti la seva ubicació en el propi edifici o
en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia
finca o quan per a això fos necessària l’adopció
de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
Per això, caldrà la petició expressa de l’interessat
a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà
fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència
d’obres.
9. No s’admetran segregacions o parcel·lacions
que impossibilitin el compliment de les dotacions d’aparcament a la parcel·la. Només en
casos degudament justificats es podran autoritzar
parcel·lacions que per les condicions físiques
de les parcel·les resultants puguin significar una
disminució de les places efectives d’aparcament
exigides per aquestes normes o que poguessin
resultar de les ordenances que les desenvolupin.
10. A l’efecte del compliment de les previsions d’aparcament en els edificis, no computaran les places
sotmeses a règim d’explotació horària o rotació.
L’Ajuntament podrà denegar l’autorització d’aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o
rotació per raons justificades d’accessibilitat o de
regulació del trànsit rodat i per a vianants.
11. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat de
casos degudament justificats ateses les característiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15
m. de façana o fracció.
12. La titularitat del aparcaments que, reunint les condicions requerides d’interès públic, s’executin en
subsòl d’equipaments, serà única i indivisible per
tal de no condicionar el destí previst per a aquests
sòls. L’Administració municipal podrà exigir que
l’autorització de l’aparcament en la qual hi consti

aquesta condició i les que garanteixin l’execució
de l’equipament, sigui inscrita al Registre de la
Propietat.
Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits
especials. (es modifiquen els apartats 1 i
2; s’hi afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)
1. L’amplada dels accessos a aparcaments no serà
inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se a l’entrada de l’aparcament i al tram corresponent, com a mínim,
als quatre primers metres a partir de l’entrada.
Als dotats de mitjans 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 7,50 m. i d’amplada no
inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la
suficient per tal d’evitar 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 trànsit, mobilitat i accessos que determini
l’Ajuntament.
2. Els aparcaments amb capacitat no superior a
quinze places podran tenir un únic accés per a
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, independentment de l’ample del carrer des del que hi té
accés. Els aparcaments amb capacitat per a més
de quaranta places hauran de comptar amb accessos per a vianants des de l’exterior, separats
de l’accés de vehicles o protegits adientment, i
amb una amplada mínima de 0,90 m.
3. Quan per raons del tipus d’aparcament, els accessos es poguessin col·locar en vies o espais
públics, se n’haurà d’adoptar una disposició que
garanteixi, en qualsevol cas, una amplada mínima
en superfície de quatre metres per a la circulació
de vianants, comptabilitzada la total destinada a
aquest fi a la secció de carrer en aquest punt, i
sempre que la distància des de l’accés de l’aparcament a la façana més propera no sigui inferior a
1,80 m. en cap punt.
4. S’admet la utilització de plataformes d’aparcament com a sistema d’optimització de les
places, quan l’aparcament de nova construcció
prevegi dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues com en les condicions d’accessos i
seguretat. Als ja construïts, només s’admetran
en planta inferior, recolzats directament sobre
la solera –a menys que es justifiqui facultativa-

ment l’estabilitat de l’estructura–, sempre que el
projecte d’instal·lació contempli, amb independència que aquesta sigui només parcial, la incidència resultant d’efectuar-ho sobre totes les
places susceptibles de ser dotades d’aquest
mecanisme i es compleixin, llavors, la resta de
condicions establertes per a la totalitat de l’aparcament.
5. a. L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació
d’aparcaments o garatges-aparcament en aquelles finques que estiguin situades en vies que pel
seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les
mesures correctores oportunes mitjançant les
condicions requerides en cada cas.
b. Per autoritzar la construcció d’un aparcament al
subsòl, quan sigui presumible que pugui interferir
l’ús públic d’aquest per infrastructures existents
o previstes, o afectar a jaciments arqueològics, o
incidir sobre les condicions geològiques o el nivell
freàtic de l’entorn, l’Ajuntament exigirà l’aportació
dels estudis oportuns, amb interrupció del termini
previst per a l’atorgament de la llicència.
En qualsevol cas, els estudis esmentats s’hauran
d’aportar sempre que l’aparcament previst depassi les quatre plantes soterrani o superi la profunditat màxima de 13 m. comptats des del paviment de la planta baixa. Quan l’aparcament referit
estigués previst expressament en un instrument
de planejament, aquest haurà d’incorporar les
justificacions tècniques a l’efecte.
Si dels estudis aportats o dels informes municipals
que en relació amb ells s’emetin resultés que la
construcció prevista pogués incidir negativament
sobre algun dels aspectes indicats o presentés un
risc potencial greu, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores, es denegarà l’autorització.
6. a. Als aparcaments de més de cent places, l’Ajuntament podrà exigir que s’incrementi el nombre
d’accessos sobre els mínims previstos a les Ordenances amb l’objecte de millorar les seves
condicions de seguretat i reduir la incidència en el
trànsit rodat dels vials immediats.
b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà
flexibilitzar l’exigència d’accessos de vianants
sempre que es respectin els mínims exigits per
la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció
contra incendis en els edificis.
Disposició addicional
(s’incorpora a les Normes una Disposició addicional
amb el redactat següent)
1. Les determinacions sobre previsió d’aparcaments
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en edificis són d’aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els Plans especials per
a zones o àmbits generals, sense perjudici de les
contingudes a l’Ordenança de rehabilitació i millora
de l’Eixample de Barcelona, que es mantenen.
2. L’apartat 8 de l’article 299 substitueix i deixa
sense efecte a la ciutat de Barcelona l’article 108
de les Ordenances metropolitanes d’edificació.
(Veure Taula 9)

• Modificació del PGM en relació amb la

modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona. Aprovada

definitivament i donada conformitat al text refós per
Resolucions del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de
1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/1999)

Taula 9
Zona PGM
Ús

Edifici de vivenda

Marge
> 150 m2 const.
90 a 150 m2 const.
60 a 90 m2 const.
< 60 m2 const.

Edificis per a oficines, despatxos, bancs i
similiars; o amb oficines, despatxos bancs
i similars.

Unitats

12/12 b

Resta de
zones

1,5
1
1
1

2
1,5
2
4

1

1
-

pl / 60 m2 útil
pl / 100 m2 útil

plaça / vivenda
plaça / vivenda
plaça / 2 vivendes
plaça / 4 vivendes

Edificis amb locals comercials al detall i
grans magatzems de venda.

> 400 m2 amb destí comerç.

1

1
-

pl / 60 m2 const.
pl / 80 m2 const.

Indústries, magatzems i, en general, locals
destinats a l’ús industrial.

> 100 m2 en magatzems

1
-

1
1

pl / 100 m2 útil
pl / 200 m2 útil
(magatzem)

T
e
atres, cinemes, circs, sales de festes, sales
d’espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal.
esportives i anàlegs.

Fins a 500 loc. o usuaris
A partir de 500 loc.

1
1

1
1

pl / 15 loc-usu.
pl / 10 loc-usu.

4 ó 5 estrelles
3 estrelles
3 estrelles
Restants

1*
1*
1*

1
1
1

pl / 3 hab.
pl / 5 hab.
pl / 3 hab.
pl / 6 hab.

1

1
-

pl / 6 llits
pl / 10 llits

1

1

pl / 200 m2

1

1
-

pl / 60 m2
pl / 100 m2

Cotxes
Motos

2
1

2
1

Vegades superf. de
tallers

400 / 800 m2
800 / 1500 m2
cada 1500 m2

1
2
1

1
2
1

Moll de tamany:
de 3x8 m
per a camions
per a camions

Hotels, residències i similars.

Clíniques, sanatoris i hospitals
Bliblioteques, galeries d’art, museus i anàlegs

> 1600 m2

Centres d’estudis superiors
Tallers de reparació de vehicles

Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)

*Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.
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Art. 71.6. Modificació dels usos contemplats en el
coeficient complementari zonal
L’índex d’edificabilitat complementari zonal és el límit
màxim d’edificabilitat, expressat en metres quadrats
de sostre per metre quadrat de sòl (m2st/m2s), de
l’àrea de referència de cada unitat de zona, que en
algunes zones s’addiciona a l’edificabilitat zonal per
destinar-la exclusivament a usos comercials, d’oficina, d’equipament de titularitat privada, incloses
en aquests les residències assistides i les resi‑
dències d’estudiants que reuneixin les condicions
idònies d’interès públic, així com els residencials
previstos en l’article 277.1, amb exclusió expressa
de l’habitatge i els aparthotels, motels i residèn‑
cies o similars que facilitin un règim d’allotjament
de llarga durada. El sostre resultant d’aquesta edificabilitat podrà concentrar-se o distribuir-se homogèniament quan sigui desitjable i d’interès general destinar una superfície major de sostre a aquests usos
especificats, i podrà incorporar-se l’espai neces‑
sari per a càrrega i descàrrega en funció de l’ús
dels edificis a preveure. L’excés sobre l’edificabilitat
complementària s’haurà de detreure, o substituir-se
en cas d’edificacions o usos ja existents, de l’edificabilitat resultant de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat
zonal.
Art. 356. Modificació dels estàndards urbanístics
de la zona 14b
2. A les zones de remodelació privada els plans de
reforma interior hauran de respectar el mínims
següents, mentre l’índex d’edificabilitat brut a
què es refereix l’article 357.2 no superi 0,9 m2
sostre/m2 sòl.
a. per a vies locals.......................... 25,20 per 100
b. estacionaments............................ 5,40 per 100
c. espais verds locals..................... 16,20 per 100
d. dotacions comunitàries.............. 11,70 per 100
En cas d’incorporar un índex d’edificabilitat
brut superior a 0,9 m2 sostre/m2 sòl amb des‑
tinació per habitatge, els plans de reforma in‑
terior hauran de complir a més, les condicions
següents:
a. equilibrar aquest augment d’habitatges amb
un increment de 18 m2 de sòl destinat a espais
verds locals i 13 m2 de sòl destinat a equipa‑
ments, per a cada 100 m2 de sostre d’habi‑
tatge i 5m2 de zona verda per persona, amb
els criteris de flexibilitat reflectits en l’apartat 3
d’aquest article.
b. els habitatges generats per l’increment del
sostre edificable esmentat, estaran subjectes
a algun tipus de règim de protecció pública.

Art. 357.2. Modificació de la distribució de
l’edificabilitat corresponent als usos de
la zona 14b
En les zones de remodelació privada els índex d’edificabilitat han de ser els següents:
a. brut màxim: 1,08 m2 sostre/m2 sòl.
b. net: 2,89 m2 sostre/m2 sòl.
c. Complementari zonal: és la diferència entre l’índex
màxim d’1,2 m2 sostre/m2 sòl i el coeficient d’edificabilitat brut contemplat.
Disposició addicional.
En els plans aprovats pel desenvolupament de la
zona 14b, hauran d’aplicar-se les modificacions
introduïdes en els articles referents a l’edificabi‑
litat, usos i reserva de sistemes, en els següents
termes:
a. L’article 71,6 serà d’aplicació automàtica.
b. L’aplicació de les disposicions dels articles
356 i 357.2 requerirà la tramitació d’un nou
planejament que justifiqui de manera adient
l’aplicació dels estàndards establerts.

• Modificació de l’article 225 de les Normes

urbanístiques del PGM per a la regulació
de la implantació de l’ús d’habitatge en
planta baixa, a Barcelona. Aprovada definitiva-

ment per Resolució del conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de 13 de gener de 1999 (DOGC
núm. 2819 de 3/02/1999), incorporant d’ofici les
prescripcions següents:
a. Mantenir que l’ús d’habitatge en planta baixa continua limitat a la part d’aquesta delimitada entre
l’alineació a vial i el límit de la profunditat edificable
resultant.
b. Vincular l’ús d’habitatge en la planta entresolat a
l’alliberament de l’ocupació del pati d’illa i garantir
el manteniment com a espai no ocupable la reculada de 3 m. a façana pròpia d’aquesta part de
l’edificació.
c. Determinar que en cap cas l’admissió d’habitatge
resultant dels precedents apartats, no suposarà
increment de la densitat pròpia de la zona corresponent.
Redacció proposada:
1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus
d’ordenació de l’edificació segons les normes següents:
a. Al tipus d’ordenació segons alineació de vial,
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el

Barcelona 151

paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en
els punts de major i menor cota, respectivament
que corresponen a la parcel·la.
En els casos en què a conseqüència del pendent
existeixi més d’una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per
planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la
la de la posició inferior.
En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials
oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada
front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l’illa.
b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la
consideració de planta baixa aquella planta o part
d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
c. Als altres tipus d’ordenació de l’edificació la
planta baixa serà determinada al corresponent pla
o estudi de detall en relació amb el soterrani i a
la cota de referència de planta baixa tal com es
defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la
següent:
Tipus d’ordenació

Altra referència

Edific. segons
alineacions de vial
Edificació aïllada

Altres tipus
d’ordenació

6.

Alçada
3,70

planta baixa oberta

3,00

planta baixa tancada

2,50

7.

2,75

Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més , i
de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.
3. No es permet el desdoblament de la planta baixa
amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.
4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial,
es permeten els entresolats en planta baixa quan
formin unitat física i funcional amb el local ubicat
a l’esmentada planta i no tinguin accés independent des de l’exterior, i s’hauran de complir les
condicions següents:
a. Els entresolats s’han de separar un mínim de 3
m. de la façana de l’edifici.
b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior
es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima
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5.

8.

es redueix en l’esmentada part a 2,10 m. No es
permet la seva construcció quan no es puguin
assolir aquestes alçades.
c. L’entresolat no podrà prolongar-se i ocupar
l’espai lliure interior d’illa. No es permeten els en‑
tresolats en els passatges.
d. La construcció dels entresolats no ha d’implicar
distorsió en la composició estètica de la façana de
l’edifici.
Les solucions de reculada de la planta baixa per
efecte de la construcció d’entresolats, s’han de
regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l’edificació. Els ajuntaments respectius
podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixen un
context històric o tradicional.
e. Els entresolats no constitueixen superfície de
sostre edificable independent de la planta baixa i
no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que
pugui ser ordenada mitjançant estudis de detall.
Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es permeten les plantes d’entresolat.
Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat
es podran admetre quan això ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al
còmput d’edificabilitat.
Al tipus d’ordenació segons alineacions de
vial s’estableixen les següents condicions per
a l’admissió d’habitatges a planta baixa:
a. No ha de suposar increment de la densitat
d’habitatges admesa en la parcel·la per raó de
la qualificació de zona corresponent, segons
la normativa vigent.
b. Quan alguna estància-menjador o dormitori
tingui façana a l’espai lliure interior d’illa, la
part d’aquest espai corresponent a la parcel·la,
haurà de restar sense edificar en planta baixa
en tota la seva superfície. Aquesta super‑
fície, però, es computarà com a construïda a
efectes del càlcul de la densitat d’habitatges.
c. Aquest espai, en front de les estànciesmenjador o sales, tindrà una fondària mínima
de 6 m. i una amplada mínima de 4,5 m.
La construcció d’entresolats en els habitatges
de planta baixa haurà d’acomplir totes les
condicions d’aquest i a més les següents:
a. La superfície mínima en planta baixa de
cada habitatge, sense considerar l’entresolat,
serà de 36 m2 útils.
b. No es permet la ventilació de les dependèn‑
cies que sigui obligatori compartimentar, úni‑
cament a través del doble espai de la planta

baixa produït per la reculada de l’entresolat.
c. En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entre‑
solat serà de 2,50 m.

• Modificació del Pla General Metropolità
per a la renovació de les àrees industrials
de Poble Nou, districte d’activitats 22@
BCN, de Barcelona. Aprovada definitivament per
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de
Barcelona de 27 de juliol del 2000 (DOGC núm. 3239
de 5/10/2000), amb les prescripcions següents, que
s’incorporen d’ofici:
a. La zona industrial, clau 22a, establerta pel Pla
general metropolità manté l’edificabilitat de 2 m2/
m2. L’augment d’edificabilitat del 0,20 m2/m2 que
es proposa per a l’àmbit de la modificació, com a
compensació per l’increment de costos d’urbanització, es vincula al Pla especial d’infrastructures
actualment en tràmit per l’Ajuntament de Barcelona.
b. Les actuacions de transformació mantindran amb
caràcter general una edificabilitat màxima de 3 m2
sostre/m2 sòl, determinada a partir de l’índex general d’edificabilitat de 2m2/m2 amb l’increment de
0,2 m2/m2 destinats als usos industrial permesos
a la modificació més un índex de 0,50 m2/m2 destinat exclusivament a activitats @, i un índex de 0,30
m2/m2 de titularitat municipal destinat a habitatge
sotmès a algun règim de protecció pública.
c. Excepcionalment, en l’àmbit específic de les sis
actuacions de transformació delimitades: Llacuna,
Parc Central, Campus Audiovisual, Llull-Pujades
Llevant, Lull-Pujades Ponent i Perú-Pere IV, s’estableix un coeficient complementari addicional
de 0,20 m2/m2 de titularitat pública amb una
destinació d’habitatge sotmès a algun règim de
protecció pública o per cobrir les demandes de
dotació específica d’infrastructures dels serveis
tècnics i de dotació d’aparcament al servei del
sector.
d. L’estàndard de reserva de sòl per a usos públics
d’espais lliures i d’equipaments de 31 m2/100
m2 sostre que es preveu en les operacions de
transformació o en les que sigui exigible aquesta
reserva, cal que en tot cas respecti la dotació mínima de 18 m2/100 m2 sostre per espais lliures.
e. S’establirà la densitat màxima d’habitatge que no
podrà ser superada en les operacions de transformació.
f. Pel que fa a les activitats privades admeses en
els equipaments fins a 1/3 del sostre, a més de la

vinculació prevista, cal precisar que es desenvoluparan en règim de concessió i es mantindrà la
titularitat pública.
g. En el règim d’usos, la regulació dels usos residencials es limitarà al concepte residencial que defineix l’article 277 de les Normes del Pla general
metropolità, inclòs l’allotjament temporal per a
treballadors de l’empresa.
h. Les edificacions i els usos actualment existents
que disposin de llicència municipal i que no resulten admesos amb la nova regulació que proposa la modificació, rebran la consideració de
disconformes i no de fora d’ordenació, sense
perjudici de la seva incorporació a les àrees de
transformació amb les condicions assenyalades a
la disposició transitòria primera.
i. En els àmbits de les unitats d’actuació 4 i 11 del
Pla especial de reforma interior de Diagonal-Poble
Nou, l’alteració dels límits zonals que s’admeten
d’acord amb la disposició addicional primera 2),
no modificarà els límits dels espais lliures, tret
que se segueixi l’específica tramitació reservada
a aquests espais. D’altra banda, cal rectificar la
fitxa normativa de la UA 11 en el sentit d’ajustar
la superfície de cessió de l’equipament previst a la
determinada.
j. L’alçada reguladora màxima s’ajustarà en qualsevol cas en funció l’ample del carrer al que donin
front les edificacions, tant pel cas d’edificacions
amb fronts consolidats com pel edificis per usos
propis de la zona 22@.
k. Les edificacions grafiades com a reconeixement
d’habitatges existents en zones de transformació
de l’ús existent del Pla general metropolità i/o
afectades de sistema viari mantindran les limitacions pròpies de la respectiva qualificació d’acord
amb el Pla general metropolità.
l. Cal ajustar les categories industrials admeses en
funció del les categories i situacions existents en
la zona, sempre que siguin compatibles amb els
usos nous que es proposen.
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NORMES URBANÍSTIQUES DE
LA MPGM PER A LA RENOVACIÓ
DE LES ZONES INDUSTRIALS
DEL POBLENOU-DISTRICTE
D’ACTIVITATS 22@BCN 1
Text Refós

Capítol I
Disposicions Generals
Art. 1. Àmbit.
L’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità
(MPGM) abasta els sòls del Poblenou que es delimiten en el plànol núm. 1, diferenciats en tres sectors
discontinus situats a una i altra banda de l’avinguda
Diagonal.
Als efectes de promoció i divulgació de la proposta
s’anomena l’àmbit de planejament «Districte d’Activitats 22@BCN».
Art. 2. Objecte
L’objecte de la MPGM és la renovació dels sòls industrials del Poblenou per a la creació d’un modern
districte d’activitats econòmiques amb infrastructures
i urbanització adequades als requeriments de les
empreses i amb presència important de les activitats
emergents del nou sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la investigació, la cultura i el coneixement.
També és objecte d’aquest pla afavorir la diversitat
d’usos en el seu àmbit amb el reconeixement dels habitatges existents i la previsió de nous usos complementaris d’habitatge i residencials, en compatibilitat
amb les activitats.
Art. 3. Documents de la MPGM. Interpretació
1. La MPGM està integrada pels següents documents:
- Memòria
- Normes
- Annex 1: activitats @
- Annex 2: edificis industrials reutilitzables per habitatge
- Estudi econòmic
- Programa d’actuació
- Plànols:
P1

Planejament vigent

e:1:5000

P2

Qualificació urbanística proposada

e:1:5000

P3

Edificis d’habitatges existents

e:1:5000

P 4.1

Edificis d’habitatges existents

e:1:2000

P 4.2

Edificis d’habitatges existents

e:1:2000

P 4.3

Edificis d’habitatges existents

e:1:2000
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2. Tenen caràcter normatiu les Normes Urbanístiques, amb l’annex 1 i els plànols P2, P3 i P4.
3. Les determinacions de la MPGM s’interpreten de
conformitat amb les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità, que són d’aplicació supletòria en tot allò no regulat expressament.
4. Existirà en l’Ajuntament de Barcelona una Comissió Tècnica que informarà el planejament derivat de la MPGM i podrà proposar als òrgans de
govern l’adopció de disposicions interpretatives o
aclaridores de les determinacions d’aquesta, en
relació al seu desenvolupament. Correspondrà a
la Comissió, en tot cas, orientar la formalització
arquitectònica de les propostes d’ordenació dels
plans i dels projectes públics i privats, dins l’àmbit
de la MPGM.
5. Podran també formular-se consultes a la Comissió
en relació als criteris a seguir en la formulació de
plans i projectes.
Art. 4. Qualificació del sòl
1. La MPGM defineix la zona d’activitats clau 22@ i
els sòls als quals s’assigna aquesta qualificació.
Crea el tipus d’equipament comunitari clau 7@ relacionat amb les activitats @ i defineix els sòls amb
aquest destí.
Manté la resta de qualificacions vigents.
2. Els Plans Especials desenvoluparan i, en el que
sigui necessari, modificaran les qualificacions que
aquesta incorpora, a fi i efecte de definir les dotacions necessàries de zones verdes, espais lliures,
equipaments comunitaris, vials, i altres serveis,
per tal de concretar els objectius de reforma interior.

Capítol II
Regulació de la zona d’activitats
(22@)
Art. 5. Definició
Correspon aquesta zona als sòls industrials actuals
que han de ser objecte de transformació urbanística
en matèria d’infrastructures, urbanització i renovació
dels usos i les edificacions, amb l’objectiu de possibilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques
coherents amb les noves formes de producció, compatibles amb l’habitatge, i, en particular, d’aquelles
basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, en el marc d’un procés de millora de la
qualitat urbana.
1. Veure modificació a la pàg. 194

La zona d’activitats 22@ es defineix formalment com
a una subzona de la zona industrial 22a i es regula
pel que disposen les Normes Urbanístiques (NU) del
PGM per a la zona 22a, llevat d’allò que expressament
s’estableix en els articles següents.
Art. 6. Règim d’usos
1. Els usos permesos en la zona d’activitats 22@ són
els següents:
Industrial. S’admeten:
a. Les activitats industrials de primera categoria.
b. Les activitats de segona categoria, en situació
2a o superior, i les de tercera categoria en situació
2b o superior, amb les limitacions que en cada cas
s’estableixin en els Plans Especials a què es refereix l’Article 15.
c. Les activitats de categoria superior a la tercera,
que tinguin la consideració d’activitats @, i estiguin en edificis industrials en situació quarta o cinquena.
d. Els centres de transport de mercaderies en
la modalitat de recollida i lliurament de paqueteria, en planta baixa, amb una superfície màxima d’emmagatzematge de 400m2 i un total de
500m2 i que utilitzin vehicles de càrrega màxima
fins a 1000 kg. Aquests centres hauran e disposar
al seu interior de l’espai necessari per a la càrrega
i descàrrega dels vehicles.
e. L’activitat d’emmagatzematge amb activitat logística, que no ultrapassi els 1000 m2 per planta i
3000 m2 de sostre màxim. S’aplicarà aquesta limitació als magatzems de les activitats del sector, en
general, quan siguin l’ús predominant en aquestes.
No s’admet en cap cas l’emmagatzematge de
productes perillosos: inflamables, explosius, tòxics, corrosius i de residus.
Les activitats no podran emprar vehicles de transport de més de 8 tones de càrrega.
Hauran de disposar al seu interior l’espai necessari per a la càrrega i descàrrega.
Es prohibeix l’activitat de dipòsit, com a ús exclusiu.
Per a l’ús industrial en les categories i situacions
admeses, seran d’aplicació les disposicions
sobre usos industrials contingudes a la Secció 2a
del Capítol 3er. de les NU del PGM, si bé no es
tindran en consideració els límits de potència ni el
nombre de treballadors.
Oficines. S’admet, en les condicions establertes
a l’article 311.1 de les NU, i en les actuacions regulades als articles 9, 10, 16, i 17.
Residencial. S’admet, d’acord amb l’apartat 2
d’aquest article. Comprèn les activitats relacio-

nades en l’article 277 de les NU del PGM. Dins
aquest ús s’admeten els edificis vinculats directament a les empreses instal·lades en la zona que
es destinin a l’allotjament temporal del personal,
quan aquests s’incloguin en actuacions de transformació desenvolupades mitjançant Pla Especial,
en les condicions previstes als articles 16 i 17.
Habitatge. S’admet en els següents casos:
a. En tots els edificis existents actualment destinats a habitatge. Aquests s’assenyalen en els plànols P3 i P4.
L’ampliació o renovació d’aquests edificis serà
possible en les condicions que s’estableixen a
l’article 9.
b. En les actuacions de reutilització d’edificis industrials existents, en les condicions regulades a
l’article 10.
c. En les actuacions de transformació, en les condicions que es defineixen als articles 16 i 17 i amb
el límit del coeficient net complementari addicional
que aquests determinen i sens perjudici del que
preveu l’article 18 per a la relocalització d’habitatges.
Comercial. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
No s’autoritzen els grans establiments comercials
definits en la Llei 1/1997, de 24 de març, d’equipaments comercials. S’inclouen en aquest ús els locals destinats a la prestació de serveis al públic, en
general, o a les empreses. Els comerços alimentaris s’ajustaran a les previsions del Pla Especial de
l’Equipament Comercial Alimentari (PECAB).
Sanitari. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
Religiós. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
Cultural. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
Recreatiu. S’admet, amb les limitacions que
determini el Pla Especial dels Establiments de
Concurrència Pública del Districte de Sant Martí,
d’acord amb l’apartat 2.
Esportiu. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
Serveis urbanístics, tècnics i mediambientals.
S’admet. Comprèn les activitats relacionades
amb el desenvolupament de les infrastructures i
xarxes de serveis públics. S’hi inclouen les dotacions d’aparcament públic que concretin els Plans
Especials.
2. Els usos comercial, sanitari, religiós, cultural, recreatiu, esportiu i residencial s’admeten en les actuacions de transformació previstes en els articles
10, 16 i 17.
En els edificis existents no incorporats a actuacions de transformació s’admeten de conformitat
amb el que preveu l’article 311.1 de les NU del
PGM.
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En els edificis existents dels fronts edificatoris
s’admeten aquests usos sempre que no suposin
substitució dels usos d’habitatges existents. En
planta baixa s’admet l’ús comercial sense limitació. Els Plans Especials dels fronts edificatoris
que preveu l’article 9 establiran el règim d’usos.
En els edificis d’habitatge situats fora dels fronts
edificatoris s’admet també l’ús comercial en
planta baixa.
La construcció d’establiments hotelers i de residències d’interès públic o social i usos sanitari o
esportiu, de tipus dotacional, podrà desenvolupar-se per Pla Especial, en les condicions que es
preveuen a l’article 17.3.
3. Les activitats que s’implantin han d’acreditar, en la
forma que s’exigeix a la legislació mediambiental
i a les ordenances municipals, que no produiran
efectes negatius en el medi ambient i que adoptaran la millor tecnologia disponible per tal de fer
front als riscos que poguessin generar.
En especial, incorporaran una memòria sobre els
aspectes de sostenibilitat i estalvi energètic de
l’edificació i l’activitat. S’adoptaran les mesures
necessàries de sanejament de sòls contaminats,
abans d’implantar-hi noves activitats.
Art. 7. Activitats @
1. Són característiques de la zona clau 22@ les
activitats que es defineixen com activitats @.
Correspon aquesta denominació a les activitats
emergents relacionades amb el nou sector de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
i aquelles que, amb independència del sector econòmic concret al qual pertanyin, estiguin relacionades amb la investigació, el disseny, l’edició, la
cultura, l’activitat multimèdia, la gestió de bases
de dades i del coneixement. S’inclouen en el concepte d’activitats @ les relacionades a l’annex 1
d’aquesta Normativa que es poden desenvolupar
dins els usos de la zona, i les que els Plans Especials incorporin per reunir les característiques que
defineixen aquestes Normes.
2. Les activitats @ tenen les següents característiques:
a. Utilitzen processos de producció caracteritzats
per la utilització intensiva de mitjans de nova tecnologia.
b. Disposen d’una alta densitat ocupacional
(nombre de treballadors o usuaris/superfície).
c. Generen un alt valor afegit.
d. Estan directament relacionades amb la generació, processament i transmissió d’informació i
de coneixement.
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e. No són contaminants ni molestes i poden desenvolupar-se en medis urbans centrals.
3. Els Plans Especials de transformació que preveuen els articles 10, 16 i 17 poden actualitzar la
relació d’activitats definides com @, amb la finalitat d’adaptar-la en el temps, i de manera dinàmica, incorporant-hi aquelles activitats que reuneixin característiques anàlogues a les definides,
als efectes que estableix aquesta MPGM.
4. L’Ajuntament crearà una Comissió Assessora,
integrada per persones de reconeguda solvència
tècnica i professional en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació, la societat de
la informació i l’economia del coneixement, designades per l’Alcalde de Barcelona. Les funcions i
objectius de la Comissió Assessora seran:
a. Informar els Plans Especials que desenvolupin
activitats @, en relació als aspectes que aquestes
plantegen.
b. Proposar l’actualització de la relació d’activitats @, amb aquelles que es vagin incorporant a
l’espai econòmic.
c. Interpretar, en els casos de dubte o imprecisió,
si una activitat respon al concepte definit als apartats 1 i 2.
El Decret de constitució de l’esmentada Comissió
en determinarà la composició, on es tindrà especialment en consideració la participació de membres d’altres institucions o administracions, i el
règim de funcionament.
Art. 8. Règim general de l’edificació.
1. L’edificació a la zona 22@, destinada als usos industrials permesos a l’article 6, podrà desenvolupar-se directament per llicència i s’ajustarà al coeficient d’edificabilitat per parcel·la de 2,2 m2 sostre/
m2 sòl. El coeficient de 0,2 m2 sostre/m2 sòl que
complementa l’edificabilitat general de la zona industrial (2 m2 sostre/m2 sòl), s’estableix com a
compensació de l’increment de costos d’urbanització, vinculat al Pla Especial d’Infrastructures. Les
condicions d’edificació són les següents:
a. Edificació alineada a vial. Mitjançant l’aprovació
del corresponent estudi de detall podrà adoptar-se la tipologia aïllada quan les preexistències
ho aconsellin.
b. Alçada reguladora màxima i número de plantes:
24 m., per a carrers de 20 m. d’amplada o superior amb un límit de planta baixa i quatre pisos;
19,20 m., per a carrers d’11 m. i menys de 20 m.,
amb un límit de planta baixa i tres pisos; 14,40 m.,
per a carrers de 8 i menys d’11 m., amb un límit
de planta baixa i dos pisos; 9,60 m., per a carrers

2.

3.

4.
5.

6.

de menys de 8 m. amb un límit de planta baixa i un
pis. L’alçada reguladora s’aplicarà segons el tipus
d’ordenació d’alineació de vial.
c. Els altells i els cossos sortints tancats computen en tot cas dins el sostre edificable.
d. El subsòl pot ser ocupat en la seva totalitat.
e. Parcel·la mínima de 500 m2.
f. Ocupació màxima de parcel·la: 70 per 100.
g. Els edificis industrials que allotgin més d’una
activitat hauran de tenir un espai de càrrega i descàrrega comú i un únic accés a l’aparcament.
En les actuacions que s’hagin de desenvolupar
mitjançant Pla Especial, aquests establiran les
condicions d’edificació amb subjecció als índex
d’edificabilitat que estableix aquesta MPGM. Els
usos que permet l’article 6 en edificis de nova
construcció que no es desenvolupin en actuacions de transformació se subjectaran a l’índex
expressat de 2,2 m2 sostre/m2 sòl.
Les condicions d’edificació en les actuacions de
transformació es concretaran en els Plans Especials de Reforma Interior previstos als articles 10,
16 i 17.
Podrà elaborar-se una ordenança d’edificació per
concretar les condicions d’edificació aplicables.
Perquè una superfície de sòl gaudeixi de la condició de solar, als efectes de la seva transformació,
d’acord amb l’article 119 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, haurà de comptar amb els
serveis urbanístics a què fa referència l’article 19
d’aquestes Normes.
Els fronts edificables es regeixen pel que determina l’article següent.

Art. 9. Règim de les edificacions actuals
destinades a habitatge.
1. Els edificis existents destinats a habitatge, qualificats com a zona 22@, mantenen les seves
condicions edificatòries actuals i poden portar a
terme tot tipus d’obra que no comporti augment
de volum.
2. Els edificis que formin part dels fronts edifcatoris
assenyalats en el plànol 3, podran augmentar
el volum o renovar l’edificació mitjançant un Pla
Especial que regularà les condicions d’edificació
d’acord amb les següents regles:
a. L’àmbit del Pla Especial inclourà la totalitat del
front.
b. L’alçada de les edificacions no superarà la de
20,75m. corresponent a planta baixa i cinc pisos,
en carrers de 20 m. Per a carrers d’amplada inferior,
s’aplicarà el que determina l’article 327 de les NU.
c. La fondària edificable del front es fixarà com a

mitjana de les edificacions consolidades (edificis
PB+3 i nombre d´habitatges 4) que formin part del
front.
d. Els habitatges resultants de l’ampliació o renovació es vincularan a algun règim de protecció
pública.
e. Els usos diferents a l’habitatge s’admeten en un
màxim del 20 per 100 de l’edificabilitat del front.
L’aplicació d’aquest percentatge no podrà suposar la disminució del sostre actualment destinat
a l’ús d’habitatge.
f. Preveurà la cessió obligatòria i gratuïta de sòl
urbanitzat amb destí a espais lliures i equipaments
públics en una superfície equivalent al resultat
d’aplicar l’estàndard de 31 m2 de sòl, dels quals,
com a mínim, se’n reservaran 18 m2 per a espais
lliures, per cadascun dels habitatges nous definits en el Pla Especial, que incrementin el nombre
dels existents en el moment de l’aprovació de la
MPGM. La cessió prevista podrà fer-se fora de
l’àmbit de planejament.
g. L’edificabilitat dels fronts edificatoris no podrà
traslladar-se fora d’aquests àmbits.
Art. 10. Reutilització dels edificis industrials
existents
A.
1. Els edificis industrials existents situats en
sòl qualificat com clau a 22@, fora d’àmbits de
transformació, que resultin disconformes amb la
MPGM, poden ser objecte de les actuacions previstes a l’article 93 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, i instal·lar-s’hi nous usos d’acord
amb el que preveu l’Article 6.
2. Els edificis industrials consolidats, per raó del
sostre o dels usos, poden ser exclosos de les
actuacions de transformació global, prèvia justificació en el pla. Es considera com a edifici consolidat per l’edificació el que ultrapassa el coeficient d’edificabilitat de 2,7m2 sostre/m2 sòl de la
parcel·la.
Els usos consolidats, a efectes de la possible exclusió d’un àmbit de transformació, són els que
comprenen activitats que, per les seves característiques, pels costos de trasllat o per la incidència
sòcio-econòmica, la seva substitució a càrrec de
l’àmbit de planejament fa inviable o dificulta extraordinàriament l’actuació de transformació.
3. La reutilització d’aquests edificis per a la implantació dels nous usos admesos en actuacions
de transformació i, en especial, les activitats @,
que comporti una intervenció global de rehabilitació, reforma o reestructuració, requereix la formulació del corresponent Pla Especial.
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L’execució d’obres de rehabilitació de grau alt que
tinguin un cost igual o superior al 50 per 100 del
valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb la mateixa superfície que
l’edificació existent, es consideren incloses en el
supòsit anterior.
El Pla Especial concretarà les càrregues urbanístiques, ateses les característiques de l’actuació i els
usos, prenent per referència l’aprofitament materialitzat. Amb aquesta finalitat podran atorgar-se els
convenis urbanístics corresponents.
4. Els Plans Especials tindran un nivell de concreció de Pla Especial integral pel que fa a la intervenció sobre els edificis industrials, i s’ajustaran a
les següents condicions:
a. S’incorporarà a la documentació del Pla Especial l’avantprojecte arquitectònic que justifiqui l’aptitud de l’edifici per acollir el nou ús.
b. Haurà de concretar, si és necessari, els ajustos
en la volumetria de l’edifici per a la inserció adequada en l’entorn.
B.
1. Amb l’objectiu d’incentivar la preservació del
patrimoni arquitectònic industrial i de possibilitar
una oferta d’habitatge tipològicament no convencional, podran autoritzar-se actuacions de rehabilitació i/o reforma d’edificis industrials existents
que prevegin la seva reutilització per a l’ús d’habitatge, d’acord amb les següents condicions:
a. Només s’admetrà en edificis que no superin
l’edificabilitat de 2,2 m2 sostre/m2 sòl sobre la
parcel·la, sens perjudici del que preveu l’apartat d..
b. Caldrà formular el corresponent Pla Especial
integral amb el nivell de concreció que preveu
l’apartat 4 anterior.
c. El Pla Especial establirà una reserva per a espais lliures i equipaments en la proporció de 31
m2 per cada 100m2 de sostre d’habitatge, dels
quals 18 m2, com a mínim, es destinaran a espais
lliures. Els sòls amb aquest destí seran de cessió
obligatòria i gratuïta. Les cessions podran fer-se
efectives en el propi àmbit o en àmbits discontinus
de transformació.
d. Es permet l’addició de volums corresponents
als elements necessaris per al desenvolupament
del nou ús, com els nuclis d’escala, ascensors,
elements tècnics d’instal·lacions comunitàries i
serveis generals.
2. Aquestes actuacions, quan s’ubiquen en l’àmbit
d’actuacions de transformació, no computen dins
del sostre d’habitatge que preveuen els articles 16
i 17. En aquest cas els Plans Especials han d’incorporar les determinacions necessàries, amb el
mateix nivell de concreció de l’apartat A.4.
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3. Els edificis que figuren a l’annex 2 es consideren,
per les seves característiques externes, reutilitzables
per a l’ús d’habitatge, i amb interès arquitectònic,
sens perjudici de la justificació de la intervenció en el
Pla Especial integral. Aquesta relació no té caràcter
limitatiu, si bé caldrà justificar les noves incorporacions que es proposin sobre la base de la seva adequació a les característiques que s’exposen a continuació, i hauran de ser informades per la Comissió
Tècnica definida en l’Article 3.4:
– Edificis industrials que, pel seu interès arquitectònic, històric o artístic, són representatius de les
diferents etapes del desenvolupament industrial del
Poblenou.
– Que per la seva tipologia són aptes per acollir
l’ús d’habitatge sense desvirtuar les característiques que fonamenten el seu interès.
– Que per la seves característiques i nivell de qualitat estructural i constructiva poden ser objecte
d’una operació de rehabilitació.
– Que en l’entorn on estan situats no existeixen indústries o activitats incompatibles amb l’ús d’habitatge.

Capítol III
Regulació dels sistemes
Art. 11. Regulació dels sistemes
1. Els sòls destinats a sistemes es regulen d’acord
amb el que determinen les Normes Urbanístiques
del PGM i amb el que s’estableix en el present
capítol.
2. Els sòls que la MPGM qualifica com a 22@ i els
que el planejament de desenvolupament, en
compliment dels estàndards de cessió, qualifiqui
de nou com a equipament i zones verdes, de
cessió, mantenen l’aprofitament que els hi assigna
aquesta MPGM. Aquest s’haurà de relocalitzar en
els sòls edificables corresponents.
Art. 12. Equipaments 7@. Definició
Correspon aquesta qualificació als sòls que poden ser
destinats, a més dels tipus d’equipaments previstos
a l’Article 212 de les NU, a equipaments relacionats
amb la formació i la divulgació de les activitats @, de
conformitat amb el Pla Especial que els desenvolupi.
Els equipaments 7@ que es preveuen directament per
aquesta MPGM es defineixen al plànol P.2.
Art. 13. Destí dels equipaments 7@.
El programa funcional dels equipaments qualificats
com a 7@ podrà incorporar els següents usos:

a. Activitats permanents de formació, desenvolupades al mateix equipament, i acreditades per un
centre de formació autoritzat.
b. Activitats de divulgació de les noves tecnologies.
c. Activitats productives privades relacionades amb
la formació en el camp de les tecnologies de la comunicació i el coneixement (TIC), fins a un màxim
de la tercera part del sostre total de l’equipament.
Es desenvoluparan en règim de concessió, tot
mantenint la titularitat pública de l’equipament.
Art. 14. Desenvolupament dels equipaments 7@
1. Els equipaments 7@ es desenvoluparan mitjançant Plans Especials, els quals concretaran el seu
destí, les condicions d’ordenació i la intensitat edificatòria. Els Plans Especials hauran d’incorporar,
així mateix, la documentació que acrediti la vinculació a l’acció formativa i la participació de les
activitats privades desenvolupades en el funcionament de l’equipament.
2. L’Ajuntament establirà les fórmules de col·
laboració amb Universitats o altres centres de
formació autoritzats i empreses per al desenvolupament d’aquests equipaments.
3. Es manté la titularitat pública dels equipaments
existents o previstos, de conformitat amb el planejament vigent.

Capítol IV
Desenvolupament de la MPGM
Art. 15. Plans Especials de desenvolupament
1. La MPGM es desenvoluparà en els Plans Especials següents:
a. Plans Especials de Reforma Interior d’àmbits
delimitats en la MPGM (Article 16).
b. Plans Especials de Reforma Interior d’àmbits
no delimitats expressament, per a desenvolupar
actuacions de transformació (Article 17).
c. Plans Especials dels fronts edificatoris definits
en el plànol 3 (Article 9).
d. Plans Especials de Reforma Interior i integrals
per executar actuacions aïllades de transformació
dels edificis industrials (Article 10).
e. Plans Especials per al desenvolupament dels
nous usos hotelers, activitats @ i usos dotacionals
no integrats en actuacions de transformació (17.3).
2. Els equipaments es desenvoluparan per Pla Especial segons els articles 215 i 217 de NU.
3. La concreció de les infrastructures i serveis urbans
de l’àmbit requereix l’elaboració d’un Pla Especial
d’Infrastructures que regularà, així mateix, les de-

terminacions necessàries sobre el subsòl (Article
19) i definirà i sistematitzarà adequadament els
elements que integren els sistemes locals d’espais
lliures i zones verdes.
Art. 16. Plans Especials de Reforma Interior per
al desenvolupament de les actuacions de
transformació en els àmbits delimitats en
la MPGM (operacions predeterminades)
1. Aquesta MPGM determina àmbits específics de
planejament derivat amb l’objectiu de crear nous
elements d’estructura urbana i de possibilitar el
desenvolupament d’operacions estratègiques
de transformació urbanística que permetin crear
noves dinàmiques en el sector, amb els objectius
definits a la Memòria.
2. La delimitació d’aquests àmbits figura en el plànol
núm. 2 de la present Modificació. Son els següents:
a. Llacuna.
b. Parc Central.
c. Campus Audiovisual.
d. Llull-Pujades (Llevant).
e. Llull-Pujades (Ponent).
f. Perú-Pere IV.
3. El desenvolupament d’aquests àmbits de planejament es realitzarà mitjançant Plans Especials de
Reforma Interior d’iniciativa pública, els quals concretaran l’abast de l’operació de transformació.
Els propietaris podran substituir l’Ajuntament en
la promoció dels Plans un cop transcorreguts
dos anys de l’aprovació de la MPGM sense que
aquests hagin estat aprovats inicialment.
4. Els Plans Especials definiran l’ordenació amb subjecció als paràmetres i condicions següents:
a. Edificabilitat: L’edificabilitat ve determinada
pels índexs d’edificabilitat nets següents, aplicats
sobre la superfície de l’illa qualificada com a zona
d’activitats 22@ en la MPGM.
Coeficient net: 2,2 m2 sostre/m2 sòl. El coeficient
de 0,2 m2 sostre/m2 sòl que complementa l’edificabilitat general de la zona industrial (2 m2 sostre/
m2 sòl) s’estableix com a compensació de l’increment de costos d’urbanització, vinculat al Pla
Especial d’Infrastructures.
Coeficient net complementari: 0,5 m2 sostre/m2
sòl. Podrà addicionar-se al coeficient net per a
destinar-se exclusivament a activitats @. L’aprofitament de l’índex d’edificabilitat complementari
estarà condicionat a la identificació, concreció i
garantia de continuïtat, en el propi document del
Pla Especial, de les iniciatives empresarials relacionades amb l’activitat @.
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Coeficient net complementari addicional: 0,3 m2
sostre/m2 sòl de titularitat municipal que es destinarà a l’ús d’habitatge sotmès a algun règim de
protecció pública.
En aquests àmbits de transformació delimitats,
s’incrementa el coeficient complementari addicional en 0,2 m2 sostre/m2 sòl, també de titularitat
municipal, per a completar les reserves d’aparcament, atendre els requeriments de serveis tècnics
necessaris en el sector o destinar-lo a habitatges
sotmesos a algun règim de protecció.
El 25 per 100 del sostre que es destini a habitatge
serà promogut en règim de lloguer.
És obligatori executar el sostre resultant de l’aplicació del coeficient net complementari addicional
i el seu increment quan es desenvolupi l’actuació
de transformació. La cessió dels sòls corresponents a aquesta edificabilitat podrà ser objecte de
conveni amb l’Ajuntament.
b. Usos: El Pla Especial concretarà i regularà amb
detall els usos admesos i les activitats a desenvolupar dins els àmbits de transformació, entre els
previstos amb caràcter general en l’article 6. Així
mateix, caldrà preveure expressament el cessament d’aquells usos no admesos en el mateix article 6, incompatibles amb l’entorn urbà proposat.
c. Cessions per a sistemes: El Pla Especial incorporarà com a càrrega específica la cessió d’una
superfície de sòl equivalent al 10 per 100 de l’actuació, amb destí a equipament.
El Pla Especial haurà de preveure cessions per a
sistemes locals d’espais lliures i equipaments, urbanitzats amb una quantia mínima de 31 m2 de
sòl per cada 100 m2 de sostre d’habitatge, dels
quals 18 m2 es destinaran com a mínim a espais
lliures. Els sòls amb aquest destí seran de cessió
obligatòria i gratuïta.
Les cessions previstes en aquest apartat hauran
de garantir-se en el propi àmbit o en àmbits discontinus de transformació en sòls que el Pla Especial corresponent qualificarà amb aquest destí.
Quan l’àmbit de transformació inclogui vials pendents d’obertura, els sòls amb aquest destí seran
també de cessió obligatòria i gratuïta.
d. Densitat d’habitatges: Les actuacions de transformació no superaran la densitat màxima resultant de dividir el sostre destinat a habitatge per
90 m2, amb excepció d’aquelles promocions sotmeses a règims específics de protecció pública
que tinguin un límit de superfície protegible inferior, en les quals la densitat s’ajustarà en funció
d’aquesta superfície.
e. Condicions d’urbanització i serveis: El Pla Es-
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pecial concretarà les condicions d’urbanització
i els serveis individuals i comunitaris a situar en
l’espai privat, de conformitat amb el Pla Especial
d’Infrastructures que preveu l’article 19.
f. Convenis urbanístics: Formen part del Pla Especial, en el seu cas, els convenis urbanístics en què
es concretin les condicions establertes en aquest
article.
g. Terminis d’edificació: El Pla Especial determinarà els terminis d’edificació.
5. La concreció de l’edificabilitat prevista en aquesta
MPGM per als àmbits de transformació i els altres
àmbits que s’han de desenvolupar per Pla Especial queda condicionada a què el Pla Especial
acrediti, si s’escau amb el corresponent conveni
urbanístic, el compliment dels principis de participació de la comunitat en les plusvàlues generades
pel planejament i l’equilibri entre beneficis i càrregues, amb els deures legals de cessió i urbanització, de conformitat amb el que preveu la Llei
6/1998, de 13 d’abril, i la legislació catalana vigent
en el moment de concretar-los.
L’Ajuntament destinarà al Patrimoni Municipal
d’Urbanisme, previst a l’article 74 de la Carta de
Barcelona, les cessions resultants o els equivalents econòmics que, en el seu cas, siguin aportats en els casos que així ho contemplin els instruments urbanístics de desenvolupament.
Art. 17. Plans Especials de Reforma Interior per
al desenvolupament de les actuacions de
transformació no delimitades.
1. S’admet i es preveu impulsar el desenvolupament
d’actuacions globals de transformació, no definides per la present Modificació, mitjançant els
corresponents Plans Especials de Reforma Interior, amb els objectius assenyalats a la Memòria, i
en les condicions establertes a l’article anterior.
El coeficient d’edificació complementari addicional serà de 0,3 m2 sostre/m2 sòl, sense l’increment previst a l’article anterior.
L’àmbit dels Plans Especials haurà d’estar degudament justificat i inclourà com a mínim una illa-Eixample o part d’aquesta definida per un passatge.
2. L’àmbit mínim de l’actuació de transformació, als
efectes de l’aplicació del règim previst en aquest
article, és del 60 per 100 de l’àmbit de planejament.
S’exclouen, a efectes de còmput d’aquest percentatge, els àmbits de fronts edificatoris, en el
seu cas, les edificacions industrials consolidades
que reuneixin les característiques definides en
l’article 10, sempre i quan aquestes edificacions

no incloguin usos no admesos segons l’article 6,
incompatibles amb l’entorn urbà proposat, així
com els àmbits ja transformats. En cas d’abastar
més d’una illa o altres casos excepcionals degudament justificats, caldrà acreditar que els àmbits
no incorporats, per les seves dimensions i característiques, poden desenvolupar actuacions de
transformació.
Els Plans de promoció privada podran ser presentats pels propietaris que comptin amb una superfície mínima del 60 per 100 del sòl de l’àmbit de
transformació. En el cas de les illes definides per
passatges hauran de comptar amb el 80 per 100
del sòl.
3. Amb la finalitat d’avançar objectius de les actuacions de transformació d’una illa, s’admet la formulació de Plans Especials per al desenvolupament de nous establiments hotelers, activitats @
i els usos dotacionals contemplats a l’article 6.2,
amb les següents condicions:
a. L’actuació abasti una parcel·la mínima de 2.000
m2, amb excepció de les implantacions d’usos
dotacionals.
b. Es garanteixi l’edificació immediata i el seu acabament en el termini de dos anys de l’atorgament
de la llicència.
c. Es destini a una activitat @, a un establiment
hoteler o a ús dotacional, i es presenti simultàniament amb el Pla el projecte d’edificació i de la
instal·lació de l’activitat.
d. S’ajusti a l’edificabilitat de 2,2 m2 sostre/m2
sòl.
e. Es garanteixi el costejament de la urbanització.
f. Es justifiqui que no s’impedeix la realització de
l’actuació de transformació de l’illa i s’estableixin
els compromisos i garanties per assegurar els
deures de cessió en aquesta.
4. Els Plans Especials definiran els mecanismes de
gestió que permetin l’execució de les propostes
de planejament. Quan una edificació sigui exclosa
de l’operació de transformació, d’acord amb
l’apartat 2, no computarà, als efectes de l’actuació de transformació, ni el sòl ocupat ni l’edificabilitat materialitzada.
Art. 18. Habitatges en àmbits de transformació
Les operacions que incloguin en el seu àmbit edificis existents d’habitatge que el Pla Especial proposi
transformar, hauran de preveure la relocalització dels
residents. L’edificabilitat necessària per portar a terme
aquesta podrà imputar-se al coeficient de 2,2 m2
sostre/m2 sòl.
L’edificabilitat que es podrà destinar a aquests

efectes, quan els habitatges existents configurin un
front edificatori dels assenyalats al plànol núm. 3, serà
la derivada de les condicions d’edificació establertes
a l’article 9.
La relocalització dels habitatges existents, motivada
per la seva inclusió en actuacions de transformació o
de renovació dels fronts edificatoris, es farà en habitatges sotmesos a règim de protecció pública. Podrà
fer-se en règim d’habitatge lliure, en atenció a les condicions de renda dels ocupants que tinguin dret a la
relocalització.
Art. 19. Pla Especial d’Infrastructures
1. D’acord amb l’article 65.2 de la Carta de Barcelona, s’estableix com a estàndard d’urbanització
del sector, que formarà part de les càrregues
urbanístiques del conjunt d’aquest, els següents
serveis:
– Pavimentació
– Enjardinament
– Xarxa de distribució d’energia elèctrica
– Xarxa de clavegueram i de col·lectors
– Xarxa de gas
– Xarxes i elements fixes per a la recollida de
brossa
– Xarxa de fibra òptica
– Xarxa d’aigua potable
– Xarxa d’aigua no potable amb aprofitament d’aigües del freàtic, per a rec, incendis i climatització
– Xarxes de telefonia i telecomunicacions
– Galeries locals de serveis o xarxa de canalitzacions de titularitat pública
– Serveis de deixalleria
– Mobiliari urbà
– Enllumenat públic
– Senyalització
2. L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla Especial d’Infrastructures que defineixi i concreti l’estàndard dels serveis urbanístics esmentats i les
característiques de les altres infrastructures i serveis necessaris, tant pel que fa a les previstes en
el domini públic, com en les previstes al sòl privat.
Aquest Pla Especial haurà de tenir en compte els
següents criteris:
– Control del nivell de contaminació acústica.
– Utilització preferent d’energies renovables.
– Afavoriment del transport públic.
– Estalvi energètic.
3. El Pla Especial d’Infrastructures definirà els elements fonamentals de les infrastructures i serveis
següents:
a. Infrastructures de mobilitat interna del sector i
de connexió amb la resta de la ciutat.
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A preveure en l’espai públic:
– Sistema viari (calçades, voreres, enjardinament),
amb les seccions i la resta de característiques que
es determinin.
– Infrastructura fixa del sistema de transport públic
de superfície que es prevegi per al sector.
– Sistema de gestió del trànsit integrat i intel·ligent
(sistemes de gestió i suports, pantalles informatives, elements de localització geogràfica).
– Instal·lacions d’enllumenat.
– Aparcaments per als diferents tipus de vehicles
(cotxes, bicicletes, etc.), gestionats de manera integrada i amb sistemes d’informació.
– Elements de suport per a altres sistemes de
transports alternatius (bicicletes, transports elèctrics dintre del sector, etc.).
A preveure en els espais interiors de titularitat privada de les operacions de transformació:
– Aparcament de vehicles i del conjunt d’elements
de transport privat del sector.
– Sistema de gestió de la descàrrega de mercaderies en el conjunt del sector (molls per illa, molls
subterranis, descàrrega centralitzada i distribució
al detall, etc.).
b. Infrastructures vinculades al sistema energètic,
en el disseny de les quals caldrà tenir en compte
criteris de garantia de subministrament, flexibilitat,
i sostenibilitat:
A preveure en l’espai públic:
– Galeries de serveis o, en el seu cas, xarxa de
canalitzacions per a la xarxa de subministrament
elèctric del sector, amb possibilitat d’establir sistemes de redundància i d’explotació flexible en
moments d’introducció de la competència en el
sector.
– Xarxa de fred i calor. Sistema de canalitzacions
d’aigua freda i calenta per tal de centralitzar els
sistemes d’aire condicionat evitant les instal·
lacions individuals.
– Xarxa de subministrament de gas.
A preveure en els espais interiors de titularitat privada de les operacions de transformació:
– Estacions transformadores i equipament de la
xarxa de qualsevol tipus.
– Elements generadors d’energies renovables
(solar i fotovoltaica) i dels equipaments necessaris
per injectar a la xarxa l’energia generada.
c. Infrastructures de comunicacions. Dissenyades
tenint en compte l’existència de múltiples operadors amb possibilitats d’oferir serveis en el sector.
A preveure en l’espai públic:
– Galeries de serveis i canalitzacions, per tal que
els operadors que ho desitgin puguin estendre la
seva pròpia xarxa.
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– Capacitat per a desplegar una xarxa de «fibra
obscura» amb accés a cada illa a disposició dels
diferents operadors per tal que puguin oferir lliurement serveis de connexió en el sector.
A preveure en els espais interiors de titularitat privada de les operacions de transformació:
– Espais per a la localització d’equips de telecomunicacions amb capacitat per a la prestació de
serveis al conjunt de la illa.
– Estructura única i centralitzada, per a cada illa,
de suport de les comunicacions mòbils i via ràdio.
– Cablejat interior dels edificis i disponibilitat de
canalitzacions de pas per a les zones comunitàries.
d. Infrastructures relatives al sistema hidràulic.
A preveure en l’espai públic:
– Xarxa de subministrament d’aigua potable connectada a la xarxa general de la ciutat.
– Xarxa de subministrament d’aigua no potable
destinada a usos diferents del consum de boca,
amb sistemes de captació derivats del freàtic del
sector.
– Xarxa de col·lectors de recollida d’aigües residuals i transport al sistema de tractament i depuració
A preveure en els espais interiors de titularitat privada de les operacions de transformació:
– Punts de captació i mesura d’aigua.
e. Infrastructures vinculades al sistema de recollida selectiva i recuperació de residus.
A preveure en l’espai públic:
– Canalitzacions per a la recollida pneumàtica
d’escombraries.
– Central(s) de recollida i tractament d’escombraries.
– Deixalleria(es).
A preveure en els espais interiors de titularitat privada de les operacions de transformació:
– Punts d’accés a la xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries des dels espais comunitaris
dels edificis.
– Molls de recollida específics en cas d’establiments productors de residus.
f. Usos previstos en el subsòl del sector, tant pel
que fa al domini públic com al domini privat.
4. Les determinacions del Pla Especial d’Infrastructures que afectin a espais de titularitat privada
es concretaran en la constitució de les corresponents servituds en el moment de concedir les
llicències d’edificació i s’inscriuran en el registre
de la propietat en el moment de procedir-se a la
inscripció de les declaracions d’obra nova i dels
títols constitutius de les comunitats de propietaris.

Capítol V
Execució del Planejament
Art. 20. Deures en matèria de costos
d’urbanització
1. Els costos derivats de la dotació d’infrastructures
del sector, d’acord amb les previsions del planejament, seran a càrrec dels propietaris del sòl,
sempre que aquest no estigui ocupat per habitatge, sens perjudici de la contribució corresponent quan es desenvolupi el planejament especial
dels fronts consolidats. Les inversions realitzades
per l’Administració per a la implantació dels serveis
i infrastructures en el sector tindran el caràcter de
despeses avançades en execució del planejament
i es repercutiran entre els propietaris del sector.
2. Les actuacions aïllades edificatòries hauran de satisfer també la càrrega d’urbanització que els sigui
imputable d’acord amb l’estàndard d’urbanització
expressat.
3. El Pla Especial d’Infrastructures podrà delimitar les
unitats d’actuació necessàries per garantir la distribució equitativa de les càrregues d’urbanització,
i establirà els criteris per a la seva concreció.
Podrà preveure el pagament dels costos d’urbanització mitjançant cessió de sòl o d’aprofitament.
4. El Pla Especial d’Infrastructures preveurà els corresponents convenis amb les empreses i entitats
subministradores i responsables dels serveis als
efectes de definir les càrregues directament imputables als propietaris del sector, per tal d’evitar
que aquestes hagin de ser anticipades.
Art. 21. Deures dels propietaris en actuacions
aïllades
1. En les actuacions aïllades els propietaris tindran
les següents obligacions:
a. Cessió del sòl destinat a vial que afecti la
parcel·la.
b. Costejament de la urbanització.
2. Tenen aquesta consideració les actuacions sobre
parcel·les concretes que aquestes Normes permeten desenvolupar per Pla Especial amb el coeficient d’edificabilitat màxim de 2,2 m2 sostre/m2
sòl. Quan s’incorporin a les actuacions de transformació per executar l’edificabilitat romanent els
serà d’aplicació el règim previst a l’article següent.
Art. 22. Deures dels propietaris en actuacions de
transformació
1. En les actuacions de transformació a desenvolupar per Pla Especial (arts. 10, 16 i 17) els propietaris tindran les següents obligacions:

a. Cessió del sòl destinat a vial inclòs en l’actuació.
b. Cessió d’una superfície de sòl equivalent al 10
per 100 de l’àmbit amb destí a equipament comunitari.
c. Cessió del sòl resultant d’aplicar un estàndard
de 31 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre d’habitatge.
d. Costejament de la urbanització.
e. Relocalització dels habitatges a transformar i
assumpció dels costos derivats de la supressió
dels usos no admesos i dels usos i activitats que
han de cessar en l’àmbit de transformació.
f. Les altres cessions resultants del que preveu
l’article 16 apartats 4 i 5.
2. Els Plans Especials delimitaran les unitats d’actuació necessàries per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Aquestes podran ser discontínues.
Art. 23. Pagament de la urbanització
En l’execució del planejament els propietaris d’edificis
industrials no sotmesos a actuacions de transformació
podran substituir el pagament de la urbanització derivada de l’execució del Pla Especial d’Infrastructures
que preveu l’article 19 d’aquestes Normes, per la
transferència d’aprofitament corresponent a l’aplicació del coeficient de 0,2 m2 sostre/m2 sòl sobre la
parcel·la, al Patrimoni Municipal d’Urbanisme, d’acord
amb el que preveuen els articles 73.2 y 74 de la Carta
de Barcelona.

Disposició addicional
1. Els sòls inclosos en les unitats d’actuació 4 i 11
del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal-Poblenou, incorporats a aquesta MPGM, tindran les
condicions d’aprofitament que es defineixen per
a la subzona 22@, i les actuacions de transformació, considerant la totalitat de l’illa, amb independència de la qualificació atorgada en el PERI.
2. Els Plans Especials de desenvolupament podran
ajustar les qualificacions definides en la MPGM i
el PERI Diagonal Poblenou, seguint en el seu cas
la tramitació específica prevista en l’article 66.5 de
la Carta de Barcelona, mantenint les superfícies
globals de sistemes i les obligacions de cessió,
sens perjudici de les obligacions derivades de la
present MPGM en matèria d’urbanització i cessió
addicional d’espais lliures per raó de l’increment
dels habitatges.
3. L’àmbit corresponent a la unitat d’actuació 11 del
PERI Diagonal-Poblenou, que té constituïda la
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seva Junta de Compensació, es defineix com a
àmbit de transformació que podrà ser promogut
per iniciativa dels propietaris de l’àmbit. Hauran de
presentar el Pla Especial corresponent en el termini
màxim de sis mesos de la vigència de la MPGM.
Transcorregut aquest termini la iniciativa pública en
el planejament podrà substituir la privada.
4. Les fitxes normatives annexes concreten les condicions d’aprofitament d’aquests àmbits.

industrials consolidats, d’acord amb l’article 10.A.
Quan les edificacions o instal·lacions estiguin situades
en sòl qualificat de sistema s’admeten les obres anteriorment esmentades excepte les de consolidació.
Aquest règim serà d’aplicació en els nous àmbits de
transformació que es delimitin, sempre que els Plans
Especials no prevegin, justificadament, una normativa
transitòria diferent. (Veure Fitxes pags. 165-166)

Disposicions transitòries

Annex I: relació d’activitats @
De la MPGM per a la renovació de
les zones industrials del Poblenou
-Districte d’activitats 22@BCN-

Primera. Les edificacions i usos actualment existents
en sòls qualificats com a 22@, que disposin de llicència
municipal i que no resultin admesos amb la nova regulació tenen la consideració de disconformes, sens
perjudici de les determinacions que puguin establir els
Plans Especials de les actuacions de transformació.
Segona. En tant es mantingui la situació de transitorietat, l’autorització de qualsevol dels usos diferents de
l’industrial requerirà que es justifiqui prèviament que
no es produeixen situacions d’incompatibilitat en relació a les indústries legalment establertes en el seu
entorn.
Tercera. El règim dels establiments de concurrència
pública es definirà en el Pla Especial que s’haurà d’elaborar en el termini d’un any en l’àmbit del Districte de
Sant Martí i que concretarà les condicions d’implantació i limitacions d’aquestes activitats, en especial en
relació a l’habitatge. En tant no sigui aquest vigent, no
s’admet la implantació dins l’àmbit definit en el plànol
annex de cap nou local d’ambientació musical, ni els
definits com a F en l’Ordenança d’Establiments de
Concurrència Pública.
El Pla Especial haurà de definir un àmbit de restricció
de la implantació de noves discoteques, locals d’ambientació musical i similars, en la zona on es concentren actualment la majoria d’aquestes activitats. A
més, concretarà un règim de distàncies entre aquests
establiments prenent com a referència la distància de
400 m., per tal de garantir una distribució equilibrada
de la seva implantació.
Quarta. Fins que no s’aprovin i publiquin els Plans
Especials de Reforma Interior de les zones de transformació delimitades, es respectaran els usos i edificacions existents i s’admetran les obres de consolidació, conservació, reparació i modernització de les
condicions higièniques i ambientals, i les que tendeixin
a suprimir o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos, de les instal·lacions industrials. No
s’hi autoritzen les noves construccions.
En aquests àmbits podran tramitar-se, independentment, Plans Especials per a la reutilització d’edificis
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Relació d’activitats @
*

*
*

*
*
*

*

*

TIC
Fabricació d’ordinadors i altres equips informàtics:
– Fabricació de màquines per al tractament automàtic de dades, inclosos els microordinadors.
– Fabricació d’unitats perifèriques - impressores,
terminals, lectors magnètics i òptics, etc.
– Instal·lació d’ordinadors i equip informàtic.
Fabricació de consumibles informàtics.
Fabricació de sistemes de telecomunicacions
(centrals telefòniques, sistemes de control de la
xarxa, sistemes de comunicació mòbil, sistemes
de comunicació via satèl·lit...).
Fabricació d’equips de telecomunicacions (terminals i aparells).
Fabricació de cables de telecomunicacions
(coure, fibra òptica).
Fabricació de materials electrònics; fabricació
d’equips i aparell de ràdio, televisió i comunicacions.
– Fabricació de vàlvules, tubs i altres components
electrònics.
– Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils.
– Fabricació d’aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge.
Reproducció de suports enregistrats:
– Reproducció de suports de so enregistrats discs, discs compactes, etc.
– Reproducció de suports de vídeo enregistrats discs, discs compactes, films, DVD, etc.
– Reproducció de suports d’informàtica enregistrats - programes i dades informàtiques.
Desenvolupament, producció, subministrament i
documentació de programes informàtics.

Fitxes Normatives de la Disposició Addicional
Unitat d’Actuació UA-4
Superfície total UA:.........................51.921 m2.
Qualificació del sòl:
22@................................................18.216 m2.
7b................................................... 5.745 m2.
7@....................................................7.669 m2.
6b....................................................5.760 m2.
5 ...................................................14.531 m2.
Superfície de sòl als efectes d’aplicació dels coeficients nets (art. 16.4):................ 37.390 m2.
Sostre edificable, per aplicació dels coeficients nets (art. 16.4):
Coef. net 2,20 m2 sostre/m2 sòl:	��������������������� 82.258 m2 sostre

Usos article 6.

Coef. net complementari
0,50 m2 sostre/m2 sòl:	������������������������������������ 18.695 m2 sostre

Exclusivament activitats @

Coef. net complementari addicional
0,30 m2 sostre/m2 sòl: 	����������������������������������� 11.217 m2 sostre

Obligatori, destinat exclusivament
a habitatge sotmès a algun règim
de protecció pública, de titularitat
municipal.
Increment coef. addicional

0,20 m2/m2 sostre:	�������������������������������������������� 7.478 m2 sostre

Obligatori, destinat a habitatge
sotmès a algun règim de protecció
pública, a aparcament o serveis
tècnics, de titularitat municipal.

Sostre màxim edificable:	���������������������������������������� 119.648 m2 sostre
Deures dels propietaris:
1.

Sòls de cessió obligatòria i gratuïta:
– Vials:........................................................................14.531 m2.
– Zones verdes:.............................................................5.760 m2.
– Equipaments:.............................................................3.414 m2.
– Estàndard d’espais lliures
i equipaments vinculat a l’habitatge:........................... 31 m2/hab.

2.

Altres cessions resultants de l’article 16 apartats 4 i 5.

3.

Costejament de la urbanització: cost estimat: 450 milions ptes.

4.

Relocalització dels habitatges a transformar i assumpció dels costos derivats de la supressió dels usos i

activitats que han de cessar en l’àmbit de la transformació.
Desenvolupament: En el marc del Pla especial de l’actuació de transformació “Campus Audiovisual”
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Unitat d’Actuació UA-11
Superfície total UA:.........................46.485 m2.
Qualificació del sòl:
22@................................................13.698 m2.
13d.....................................................698 m2.
7b....................................................4.471 m2.
6b....................................................5.999 m2.
5....................................................21.619 m2.
Superfície de sòl als efectes d’aplicació dels
c

o

-

e

-

f

i

-

c

i

-

ents nets (art. 16.4):........................24.168 m2.
Sostre edificable, per aplicació dels coeficients nets (art. 16.4):
Coef. net 2,20 m2 sostre/m2 sòl:	��������������������� 53.169 m2 sostre

Usos article 6.

Coef. net complementari
0,50 m2 sostre/m2 sòl:	������������������������������������ 12.084 m2 sostre

Exclusivament activitats @

Coef. net complementari
addicional 0,30 m2 sostre/m2 sòl:
7.250 m2 sostre

Obligatori,

destinat exclusivament a habitatge
sotmès a algun règim de protecció
pública, de titularitat municipal
Sostre sòl 13d:	���������������������������������������������������������� 4.188 m2 sostre
Sostre màxim edificable:	������������������������������������������ 76.691 m2 sostre
Deures dels propietaris:
1.

Sòls de cessió obligatòria i gratuïta:
– Vials:	�����������������������������������������������������������������������21.619 m2.
– Zones verdes:	������������������������������������������������������������5.999 m2.
– Equipaments:	������������������������������������������������������������4.471 m2.
– Estàndard d’espais lliures
i equipaments vinculat a l’habitatge:	�������������������������� 31 m2/hab.

2.

Altres cessions resultants de l’article 16 apartats 4 i 5.

3.

Costejament de la urbanització: cost estimat: 440 milions ptes.

4.

Relocalització dels habitatges a transformar i assumpció dels costos derivats de la supressió dels usos i

activitats que han de cessar en l’àmbit de la transformació.
Desenvolupament: Pla Especial
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– Producció de software estàndard - sistemes
operatius, programes d’aplicació.
– Producció de software avançat: relacionat amb
la gestió del coneixement, la explotació i emmagatzematge de dades i les xarxes neurals.
– Producció software específic per a la xarxa -Intranet/Internet/Extranet-, desenvolupament d’aplicacions de comerç electrònic, seguretat i certificació, serveis financers.
– Producció de software específic i per a aplicacions concretes.
Producció de software de gestió, control i intel·
ligència de xarxes de telecomunicacions.
Radiodifusió i telecomunicacions:
– Activitats de ràdio: Producció i/o difusió de programes.
– Producció, distribució i/o emissió de programes
de televisió.
– Empreses de telecomunicacions per cable i radiofòniques. La transmissió de so, imatges, dades
o altra informació per mitjà de cable i ones, per
repetidor o via satèl·lit:
– La comunicació per mitjà de telèfons, telègrafs i
tèlex.
– La transmissió de programes de ràdio i televisió.
– Els serveis de telefonia de valor afegit: audiotex,
etc..
– Manteniment de les xarxes.
Desenvolupament de la transmissió per cable.
Sector Internet:
– Connexió a la xarxa.
– Allotjament de webs.
– Desenvolupament de webs.
– Promoció i marketing de webs
– Publicitat a la xarxa.
– Comerç electrònic.
– Altres serveis relacionats amb la xarxa.
Sector multimèdia:
– Televisió interactiva.
– Off-line: Cd-Rom, DVD, trucatge de fotografia o
pel·lícules, realitat virtual.
Sector editorial publicacions en paper (Edició de
diaris, revistes).
Sector audiovisual.
SERVEIS
Processament de dades:
– Procés i tractament de dades subministrades
pel client.
– Procés complet de dades.
– Serveis d’entrada de dades, enregistrament,
lectura òptica, etc.

*
*

*

*
*

*

*

*

– Gestió i utilització d’instal·lacions de procés de
dades.
Activitats relacionades amb el correu electrònic.
Activitats relacionades amb bases de dades:
– Creació de bases de dades.
– Emmagatzematge de dades: elaboració d’un
model de registre informàtic.
– Serveis de consulta de les bases de dades.
Prestació de serveis de valor afegit (correu electrònic, bescanvi electrònic de dades, EDI transferència electrònica de fons EFT- videoconferència).
Subministrament digital de bens i serveis digitalitzats.
Manteniment i reparació d’equips informàtics:
prestació de serveis tècnics -hotlines (línia directa),
suport, manteniment, outsourcing, serveis postvenda.
Altres serveis de telecomunicacions: totes aquelles
activitats relacionades amb la telefonia mòbil, les
comunicacions per satèl·lit i les seves aplicacions
a d’altres sectors com el transport i la distribució.
Serveis per la creació de noves empreses:
– Avaluació de projectes. Estudis de vialitat.
– Cursos sobre gestió d’empreses.
– Assistència tècnics (adquisició de tecnologia,
informació tècnica).
– Assistència financera (ajudes per als nous empresaris. «seed capital» o «pre-venture capital»).
– Incubadores o «Bussiness Innovation Centres».
– Parcs científics o tecnològics.
Aquelles altres activitats terciàries basades en el
coneixement i que millorin la competitivitat, segons Tableau de bord de l’OCDE, de la Science,
de la Technologies et de l’Industrie 1999: «Mesurer les économies fondées sur le savoir» París
1999, pag. 18, i en especial:
– Àrea tecnològica:
– Centres de demostració de noves tecnologies
(TIC, CAD-CAM, robòtica).
– Bancs de dades d’informació tecnològica.
– Laboratori d’assaigs.
– Centres de normes tècniques.
– Centres de disseny.
– Assessorament tecnològic (auditoria tecnològica).
– Transferència de tecnologia, recerca d’empreses
estrangeres per establir aliances.
– Àrea comercial:
– Exportació.
– Publicitat.
– Marketing.
– Recerca de distribuïdors a l’estranger.
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– Àrea financera:
– Auditoria, comptabilitat, leassing, factoring.
– Capital de risc.
– Assessorament fiscal.
– Àrea administrativa:
– Serveis jurídics.
– Telecomunicacions.
– Serveis informàtics.
– Serveis de traducció.
– Àrea de personal:
– Cursos de formació tècnica en general.
CENTRES DE SABER
Centres de formació superior (formació professional, acadèmies, ...).
* Universitats i centres de formació continuada.
* Centres d’investigació (R+D, públics o privats).
* Equipaments culturals (museus, biblioteques...).
* Associacions professionals.
* Centres d’informació, documentació i assessorament.
* Editorials i empreses de creació audiovisual.
* Empreses usuàries intensives de coneixement.
* Activitats artístiques o de gestió cultural.
** Es tindran especialment en consideració les relacions d’activitats vinculades amb les tecnologies
de la informació i les comunicacions elaborades
pel Ministeri d’Indústria.
*

• Modificació puntual de les Normes ur-

banístiques del Pla General Metropolità
per a l’adequació del règim urbanístic del
conjunt especial de l’Eixample, creació de
la qualificació 13 Eixample, a Barcelona.

Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió
d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 12 de desembre del 2000 (DOGC núm. 3316 de 30/01/2001),
amb la prescripció que s’incorpora d’ofici i amb la
correcció de les errades materials observades en la
disposició final del document:
Mitjançant el Pla especial previst a l’article 6 de la
Normativa, es regularà, d’acord amb l’article 73 de la
Carta Municipal, la transferència del sostre edificable i
en aquest instrument de planejament s’haurà de justificar l’origen i, per tant, la procedència del mateix,
l’equivalència entre els aprofitaments i el control del
procediment de la transferència. En tot cas, la transferència resta limitada al que preveu l’article 11 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità.
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La derogació de l’apartat 3 de l’article 2 del text refós
de la Modificació de l’ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample, aprovat per acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, de 14 de desembre de
1994, s’ha d’entendre referida a l’apartat 3 de l’article
21.
La derogació s’ha de fer extensiva a la Disposició
Transitòria 2 del text refós esmentat.

Modificació del Pla General
Metropolità per a la creació de la
qualificació 13 Eixample
Capítol I
Art. 1. Definició i àmbit d’aplicació de la
qualificació 13 Eixample (13E)
1. La qualificació 13 Eixample (clau 13E) substitueix
la qualificació de Zona de densificació urbana
(clau 13) en l’àmbit delimitat per l’avinguda de la
Diagonal, passeig de Gràcia, carrer de Còrsega,
carrer de Bailèn, Travessera de Gràcia, carrer de
Cartagena, carrer de Sant Antoni Maria Claret,
passeig de Maragall, carrer de Còrsega, carrer
de la Independència, carrer de València, carrer
de La Corunya, carrer del Consell de Cent, carrer
de Castillejos, carretera de Ribes, passeig de
Carles I, passeig de Pujadas, passeig de Lluís
Companys, carrer de Trafalgar, plaça Urquinaona,
carrer de Fontanella, plaça de Catalunya, carrer
de Pelai, plaça de la Universitat, ronda de Sant
Antoni, ronda de Sant Pau, avinguda del Paral·lel,
carrer de Tarragona i avinguda de Josep Tarradellas.
2. La zona 13 Eixample (clau 13E) es defineix com
una subzona de la Zona de densificació urbana
(clau 13) i es regula pel què disposen les normes
establertes específicament per a aquesta zona
13E i, en tot allò no previst, per l’Ordenança de
rehabilitació i millora de l’Eixample de Barcelona i
per les Normes Urbanístiques del PGM aplicables
a la Zones de densificació urbana intensiva.
Art. 2. Delimitació i règim dels espais centrals
de l’interior d’illa.
1. Constitueixen l’espai central dels interiors d’illa les
parts de les finques situades a una distància de
les alineacions de vial superior a una vegada i mitja
la profunditat edificable.
2. En aquelles illes on la profunditat edificable resultant de l’aplicació de l’article 242 de les Normes

Urbanístiques del Pla General Metropolità sigui
igual o superior a 20 m., i no tinguin passatges,
l’espai central de l’interior d’illa, delimitat d’acord
amb l’apartat anterior, no és edificable i ha de ser
destinat a espai enjardinat de titularitat privada.
Els terrenys i edificacions situats en l’espai central de l’interior d’illa qualificats com a sistemes o
equipaments comunitaris mantenen el seu règim
específic previst a les Normes Urbanístiques i, per
tant, no se’ls aplica el règim dels espais centrals
de l’interior d’illa d’aquesta Zona 13E.
3. L’espai central de l’interior d’illa s’haurà d’adequar
al règim previst en l’apartat anterior sempre que
es realitzin intervencions globals en el conjunt de
l’edificació principal que comportin:
a. Increment de volum o sostre. Tanmateix, s’exclouen de l’aplicació d’aquest precepte aquells
increments que tinguin per objecte únicament la
instal·lació dels elements tècnics dels serveis comuns.
b. Increment del nombre de departaments o unitats funcionals anteriorment existents.
c. Redistribució general d’espais.
d. Canvi d’ús de l’edifici.
e. 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 de grau alt que tinguin
un cost igual o superior al 50 per 100 del valor
d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb la mateixa superfície que l’edificació existent, en edificis que tenen un sostre o
volum superior al que autoritzaria en cas de nova
construcció comportarà, així mateix, l’obligació
d’adequar l’espai central de l’interior d’illa al règim
previst a l’apartat 2.
4. S’exceptuen de l’obligació d’ajustar-se a l’ordenació dels espais centrals de l’interior d’illa de la
Zona 13E aquelles edificacions catalogades individualment que es trobin construïdes dintre de
l’espai lliure d’interior d’illa, sempre que la part que
ocupa aquest espai reuneixi els valors que motiven la catalogació.
Art. 3. Règim transitori
1. Les construccions i activitats existents que ocupen
totalment o parcialment l’espai central de l’interior
d’illa es consideren en situació de disconformitat
amb l’ordenació.
2. No es podran autoritzar en cap cas augments de
volum, ni instal·lacions, badalots o altres elements
similars.

Capítol II
Art. 4. Actuacions per a la creació d’espais
lliures interiors d’illa de titularitat pública
1. En l’àmbit objecte de la present MPGM, es podran promoure Plans Especials de Reforma Interior, amb la finalitat de possibilitar la creació d’espais lliures interiors d’illa enjardinats de titularitat i
destí públic. Aquests Plans Especials podran, a
més, incloure qualsevol dels objectius previstos a
l’article 324 de les Normes Urbanístiques o dels
establerts per a aquests tipus d’instruments de
planejament per la legislació urbanística.
2. Els indicats Plans tindran com a àmbit de referència mínim l’illa, si bé d’acord amb les preexistències, característiques concretes i funcionalitat
de l’actuació a desenvolupar, es podran delimitar
àmbits d’actuació de superfície inferior, degudament justificats.
3. Els Plans Especials de Reforma Interior podran
ésser d’iniciativa pública o privada. En aquest últim
supòsit, serà necessari que el Pla Especial de Reforma Interior prevegi els mecanismes de gestió
que garanteixin la cessió gratuïta a l’Ajuntament
de l’espai lliure interior d’illa i els seus accessos.
Art. 5. Delimitació i qualificació pels Plans
Especials de Reforma Interior de l’espai
lliure interior d’illa
1. Els Plans Especials de Reforma Interior delimitaran
l’espai lliure interior de l’illa i els seus accessos,
que seran de titularitat pública. L’espai lliure interior d’illa podrà abastar un àmbit inferior o superior
al previst a l’article 2 de la present MPGM, d’acord
amb les característiques i viabilitat d’execució de
l’actuació.
2. Els espais lliures interiors d’illa que es delimitin pels
Plans Especials de Reforma Interior es qualificaran
com a sistema local d’espais lliures d’interior d’illa
a l’Eixample (6E). Aquesta qualificació també s’estendrà als accessos necessaris per a accedir-hi,
si bé amb les peculiaritats que deriven de la seva
funcionalitat específica. Els sistemes 6E es regiran
per les disposicions d’aquestes Normes i, en tot
allò que no estigui previst, se’ls aplicarà la regulació establerta per als sistemes locals d’espais
lliures, jardí urbà (6).
3. A l’espai interior d’illa només es permetran els
usos públics i col·lectius que estiguin específicament previstos als Plans Especials de Reforma Interior i siguin compatibles amb el seu destí d’espai
lliure, sens perjudici d’allò que estableix l’article 7
d’aquestes Normes.
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Art. 6. Execució dels Plans Especials de
Reforma Interior
1. Els Plans Especials de Reforma Interior concretaran els instruments de gestió que permetin l’obtenció, per part de l’Ajuntament, dels espais lliures
d’interior d’illa i de sòl necessari per a garantir
l’accés.
2. Per tal de facilitar la gestió urbanística, els Plans
Especials de Reforma Interior podran preveure la
cessió gratuïta dels espais lliures interior d’illa, mitjançant qualsevol dels instruments establerts a la
legislació urbanística per a garantir la distribució
dels beneficis i càrregues derivats del planejament
i, en particular, la reparcel·lació discontínua de
parcel·les urbanes, en els termes que preveu l’article 73 de la Carta Municipal de Barcelona.
3. En els supòsits en què, en delimitar l’espai lliure
interior d’illa, resulti afectat sòl al qual el planejament urbanístic atribueixi aprofitament urbanístic,
l’obtenció del sòl per part de l’Administració comportarà la transferència de l’aprofitament corresponent al Patrimoni Municipal d’Urbanisme, segons estableix l’article 74.1 de la Carta Municipal
de Barcelona. En aquests casos, el Pla Especial
de Reforma Interior podrà establir una nova ubicació d’aquest aprofitament.
Art. 7. Règim urbanístic del subsòl dels espais
lliures interiors d’illa.
1. Els Plans Especials de Reforma Interior concretaran els usos admesos en el subsòl de l’espai
lliure interior d’illa. A aquests efectes, es podrà
preveure, a més de l’ús d’aparcament, els usos
propis de les zones de densificació urbana que
siguin adequats al subsòl i a l’entorn. En cap cas
s’admetran en el subsòl els usos residencials.
2. Els usos autoritzats en el subsòl es regiran per les
condicions urbanístiques que determini el Pla Especial de Reforma Interior i, en allò que no estigui
expressament previst, pel Capítol 3r del Títol IV de
les Normes urbanístiques del PGM.
3. D’acord amb allò que estableixin els Plans Especials de Reforma Interior, els usos del subsòl podran tenir la consideració d’aprofitament lucratiu
de titularitat privada, als efectes de la distribució
dels beneficis i càrregues derivats del planejament.
4. Els usos previstos en el subsòl hauran de permetre l’enjardinament de l’espai lliure interior d’illa.
Disposició Final.
Queden derogats els apartats 2, 3 i 4 de l’article
20.2.a.; els apartats A, B, C, D, i E de l’article 20.2.e.;
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l’apartat 3 de l’article 2, així com la Disposició Addicional i la Disposició Transitòria Primera del Text Refós
de la Modificació de l’Ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample, aprovat per acord de la Comissió
d’Urbanisme de 14 de desembre de 1994.
L’Ajuntament aprovarà en el termini de sis mesos el
Text Refós de l’Ordenança de Rehabilitació i Millora
de l’Eixample.

• Modificació del PGM per a la definició
dels nous equipaments residencials, habitatge per a joves, a Barcelona. Aprovada
definitivament per Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 5 de juny de 2001
(DOGC núm. 3460 de 27/08/01)
s’acorda:
1. Aprovar definitivament la modificació del PGM
per a la definició dels nous equipaments resi‑
dencials, habitatges per a joves, de Barcelona,
pel que fa a la creació de la nova qualificació
de zona de dotació d’habitatges per a joves,
clau 10 hj, i les disposicions normatives regu‑
ladores, amb la incorporació d’ofici de les prescripcions següents:
– La nova qualificació de dotació d’habitatge per
a joves (clau 10 hj) s’integra com un ús dotacional dins del concepte de sistemes del PGM, si
bé diferenciat del d’equipaments, amb règim propi
definit, en terrenys de domini públic. En conseqüència, el sistema i la qualificació que la identifica
s’estructurarà amb el seu articulat propi amb la
modificació de la numeració dels articles de la normativa que s’entendran correlativament a partir de
l’article primer que es correspon amb l’article 385
del document tramès.
– S’exclou de l’actual article 388.2.1.a. la possibilitat d’incorporar una opció de compra sobre els
terrenys i edificacions a favor dels antics propietaris, a exercir una vegada produïda la reversió,
en el termini i les condicions estipulades en el plec
de condicions. Se suprimeix, en conseqüència, el
paràgraf final d’aquest article des de on diu “així
mateix” fins al final.
– Se suprimeix de l’actual article 388 la totalitat de
l’apartat 2.1.b. en tant que només s’admet la nova
qualificació en terrenys de domini públic.
– Se suprimeix el contingut de la totalitat de l’actual disposició transitòria catorzena en tant que la
modificació només opera en terrenys que ja disposen de la qualificació d’equipament.
– Se suprimeix el contingut de la totalitat de l’ac-

tual disposició addicional quarta, en tant que la
modificació ha de referir-se a àmbits concrets
amb una clara identificació del nombre d’habitatges en desenvolupament d’un programa en no
resultar possible la incorporació de la qualificació
10hj en el desenvolupament de la qualificació 7a.
de manera genèrica.
– En la part normativa d’aplicació genèrica a la
qualificació 10hj, qualsevol que sigui la fase de
tramitació que es plantegi, s’inclouen les rectificacions següents:
a. En el desenvolupament de les qualificacions
10hj que requereixen pla especial, aquest es referirà necessàriament al conjunt de l’àmbit qualificat
d’equipament.
b. Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim d’usos previst, en tant que
complementaris, resten subjectes al mateix règim
de concessió i dret de superfície que els d’habitatge per a joves.
c. Els habitatges per a joves han de complir les
condicions mínimes d’habitabilitat que resulten de
les ordenances d’edificació i disposicions legals
vigents en matèria d’habitatge d’aplicació simultània.
2. Aprovar definitivament les modificacions de la
qualificació d’habitatges per a joves, clau 10hj,
de Barcelona, pel que fa als emplaçaments proposats, a excepció del districte III Sants-Montjuïc,
can Batlló, i districte VIII Nou Barris, passeig Urrutia, i incorporar d’ofici les prescripcions següents:
•

Districte I Ciutat Vella
Jaume Giralt-Montanyans
És executiva i no li resultaria d’aplicació la disposició transitòria 14a, en tant s’ha aprovat la modificació del Pla especial de reforma interior del sector
oriental del centre històric per la Subcomissió de
Barcelona el 15 de maig de 2001, les determinacions del qual, respecte a condicions d’edificació
i edificacions catalogades, s’hauran de respectar
en el pla especial que la haurà de desenvolupar.

•

Districte II Eixample
Londres-Villarroel
Es manté també l’ús escolar esportiu tal com resulta del planejament vigent.

•

Districte III Sants-Montjuïc
Plaça Cerdà
L’edifici no pot ultrapassar l’alçada de B+7PP del
bloc lineal de la pròpia illa.

•

Districte IV Les Corts
Joaquim Albarran
L’edificabilitat de la parcel·la es mantindrà en els
2.800 m2 de l’aprovació inicial, més coherent amb
la que correspon als equipaments privats confrontats, i s’aplicaran les condicions d’edificació segons el tipus d’ordenació en edificació aïllada.

•

Districte VIII Nou Barris
Pintor Alsamora
Les condicions i l’edifici es reajusten per tal que,
tot mantenint l’equipament esportiu, atès l’ample
del carrer de la Selva de 8 m i l’edificació que hi
afronta, l’edificació, mitjançant desenvolupament
per pla especial, respecti les determinacions
quant a distàncies legals que corresponen al tipus
d’ordenació segons volumetria específica.

•

Districte IX Sant Andreu
Garcilaso
El planejament és ja vigent, pel que no li resulta
d’aplicació la disposició transitòria 14a suprimida.

Normativa:
Art. 1. Definició
1. Es qualifica com a dotació d’habitatges per a
joves, clau 10hj el sòl urbà del municipi de Barcelona que es destina a la construcció d’habitatges
en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a aquest col·lectiu
l’accés a l’habitatge dins la ciutat.
2. La nova qualificació de dotació per a joves (clau
10hj) s’integra com un ús dotacional dins el concepte de sistemes del Pla General Metropolità, si
bé diferenciat del d’equipaments, amb el règim
propi definit, en terrenys de domini públic.
3. Els sòls que s’afecten a aquest destí són els que
consten a les fitxes urbanístiques d’aquesta Modificació de PGM. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu. Incorporen les qualificacions proposades,
les condicions d’ordenació i les de desenvolupament i gestió de cadascun dels àmbits d’actuació.
Art. 2. Destí de les dotacions d’habitatges per a
joves
1. Els sòls qualificats de dotació d’habitatges per a
joves es destinaran a la construcció d’habitatges
en les condicions establertes a l’article 4. Els usos
dotacionals definits a l’article 212 de les Normes
Urbanístiques del PGM, compatibles amb l’habitatge, s’admeten com a ús no principal.
2. En planta baixa s’admeten també els serveis
complementaris de l’habitatge, i l’ús comercial en
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establiments de superfície màxima de venda de
1.300 m2, corresponent al petit comerç d’acord
amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
3. La mutació del destí del sòl, del de dotació d’habitatges per a joves, clau 10hj, a un altre ús dotacional dels previstos a l’article 212 de les N.U.
requerirà la seva nova afectació a equipament comunitari, clau 7b, mitjançant un Pla Especial.
4. Els usos complementaris i dotacionals, admesos
en el règim d’usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix règim de concessió i de dret de superfície que els d’habitatges
per a joves.
Art. 3. Condicions d’edificació.
1. L’edificació en els sòls qualificats de dotació
d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions d’edificació, definits a la fitxa urbanística de cadascun
dels sòls amb aquesta qualificació, d’acord amb
les condicions de l’entorn.
2. L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència
directa, en les condicions establertes a l’apartat
anterior, llevat que les fitxes normatives disposin
la redacció prèvia d’un pla especial o d’un estudi
de detall. En el desenvolupament de les qualificacions 10hj que requereixen pla especial, aquest
es referirà necessàriament al conjunt de l’àmbit
qualificat d’equipament.
3. La modificació de les condicions d’edificació definides en les fitxes normatives requerirà la tramitació d’un estudi de detall o d’un pla especial.
4. Per tot allò no regulat expressament en aquesta
Normativa regeixen les disposicions de les N.U.
per al tipus d’ordenació assignat al corresponent
sòl.
5. Els edificis d’habitatges per a joves hauran de
complir les condicions mínimes d’habitabilitat del
Decret 28/1999, de 9 de febrer, i les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació, d’aplicació simultània.
Art. 4. Desenvolupament i gestió dels sòls clau
10hj
1. Els habitatges es promouran en règim de lloguer
i en les condicions que permetin acollir-se a les
mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge (establertes al Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a
càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula
la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret
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1186/1998, de 12 de juny, per al període 19982001, i els que en el seu cas els desenvolupin o
substitueixin).
2. El desenvolupament i gestió de les dotacions
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels següents règims:
2.1. En els sòls de titularitat pública municipal, la
construcció dels habitatges i la seva gestió, podrà
realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb conveni amb una altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant l’atorgament
d’un dret de superfície o concessió administrativa.
2.2. Els sòls qualificats com equipament comunitària, claus 7a, 7b o 17-7, o amb un altra qualificació de sòl dotacional edificable, de titularitat privada, que es qualifiquin de dotació d’habitatge per
a joves (clau 10hj), es desenvoluparan mitjançant
un Pla Especial integral que definirà les condicions
d’edificació, el programa funcional detallat de l’actuació i els usos complementaris que s’admetin,
així com els terminis d’edificació i posta en funcionament de la dotació d’habitatges per a joves.
Aquest Pla Especial haurà de redactar-se en un
termini no superior a quatre mesos de l’entrada en
vigor de la Modificació del PGM.
2.2.1. El Pla Especial s’haurà d’ajustar a la següent
fórmula de gestió:
Cessió, lliure de càrregues i gravàmens, del sòl
que es proposi qualificar de dotació d’habitatge
per a joves (clau 10hj) i dels terrenys afectats a sistemes inclosos en l’actuació.
L’Ajuntament atorgarà un dret de superfície, per un
termini màxim de 50 anys, als titulars que cedeixin
el sòl o a qui aquests designin, per a la construcció
i explotació de la dotació d’habitatge per a joves.
En aquest cas, la contraprestació quedarà compensada per la constitució d’aquest dret de superfície o concessió.
Els Plecs de condicions recolliran obligatòriament
que, una vegada transcorregut el termini, es produirà la reversió de l’edificació i de les instal·lacions
en bon estat de funcionament a l’Ajuntament,
lliures de càrregues i gravàmens, sense dret a cap
indemnització.
2.2.2. L’incompliment de les obligacions relatives
al termini de presentació del Pla Especial o altres
condicions establertes en aquest, per causes no
imputables a l’Administració, habilitarà l’Ajuntament a procedir a la mutació del destí del sòl a un
altre ús dotacional, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 2 o, en el seu cas, a l’expropiació d’aquests.
Un cop atorgat el dret de superfície, l’incompliment de les condicions establertes en el correspo-

nent Plec es regiran pel que aquest disposi.
2.3. L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres Administracions Públiques, o entitats dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls de
que siguin titulars, dotacions d’habitatges per a
joves.
Art. 5. Legitimació expropiatòria
La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropiació dels sòls qualificats amb aquest destí, sense
perjudici del que es preveu en l’apartat 2.2.2 de
l’article anterior.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Les dotacions d’habitatges per a joves previstes per aquesta Modificació en sòls inclosos en àmbits de gestió no executats en el moment que es produeixi l’aprovació
definitiva de la present Modificació, mantindran
l’afectació a l’ús públic prevista pel planejament
anterior i es desenvoluparan d’acord amb el sistema d’actuació previst en aquell. L’Ajuntament
podrà, però, anticipar l’execució d’aquestes dotacions, adquirint els sòls per expropiació, d’acord
amb l’article 5, i subrogant-se en la posició dels
anteriors propietaris, en l’instrument de distribució
de beneficis i càrregues.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL El planejament podrà
preveure la incorporació de nous sòls a la qualificació de dotació d’habitatges per a joves, en el
marc del programa d’habitatges definit al capítol
5 de la Memòria d’aquesta Modificació. La materialització de la qualificació clau 10hj en aquests
sòls requerirà la tramitació de la corresponent
modificació de PGM. En el cas d’incorporar sòls
qualificats anteriorment d’equipament comunitari,
la MPGM haurà de justificar que no es comprometen les reserves d’equipament de la ciutat, mitjançant la incorporació d’un estudi de la incidència
de la proposta en relació al balanç del sòl d’equipament que consta en el capítol 8 de la Memòria
d’aquesta modificació.

• Modificació del PGM per a la protecció

del patrimoni arquitectònic de Barcelona.

Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió
d’Urbanisme del Municipi de Barcelona de 26 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3531 de 11/12/01),
llevat de les unitats V-92, VII-113 (pel que fa a l’àrea
que es pretén requalificar amb la clau 5b. i la III-1000),
amb la següent prescripció d’ofici:
– S’incorpora en la regulació dels equipaments
protegits situats en les unitats en què es preveu

la substitució total o parcial de la qualificació de
zona verda, clau 6, o forestal, clau 27, una clàusula, d’acord amb la qual aquestes edificacions,
en cas de pèrdua de la seva condició d’equipament, recuperaran la situació urbanística anterior.

Normes

TÍTOL V
REGLAMENTACIÓ DE LA
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
CULTURAL

Capítol I
Determinacions específiques per
als sòls i edificis inclosos dins la
protecció del patrimoni cultural
Art. 379. Plans especials de protecció del
patrimoni cultural.
En desenvolupament dels articles 20 i 75 d’aquestes
normes, i d’acord al que preveu la Llei 9/1993, de 30
de setembre, del Patrimoni Cultural Català, es redactaran plans especials de protecció per a la concreció
de la regulació en immobles i conjunts protegits.
Art. 380. Identificació.
Els plans especials de protecció especifiquen inequívocament les peces que individualment són objecte
de protecció afegint la identificació (p) a la clau urbanística corresponent.
Art. 381. Règim jurídic de les edificacions
afectades per sistemes.
a. Els Plans Especials de protecció no alteraran les
limitacions o afectacions d’ús i destí públic i la declaració d’utilitat pública o interès social a efectes
expropiatoris, que resulti de la qualificació pel
planejament. Les obres admissibles en aquests
casos són les que es permeten en els edificis disconformes.
b. Les afectacions derivades d’ampliacions de vials
d’edificis protegits de nivell A, B o C, previstes en
el planejament general o en el de desenvolupament, no comportaran cap limitació que no derivi
del pla especial, per als propietaris en l’exercici del
dret d’ús i edificació i de compliment del deure
de conservació, mentre no se substitueixi legítimament un edifici protegit. En tots aquests casos,
és d’aplicació el règim jurídic de les edificacions
disconformes i no el de fora d’ordenació.
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Art. 382. Determinacions urbanístiques
específiques dels plans especials de
protecció.
1. Aquesta modificació de Pla General recull en els
plànols les modificacions puntuals de qualificació
urbanística de determinades finques assenyalades per la protecció del patrimoni arquitectònic
històric artístic, de conformitat amb les propostes
dels Plans Especials de Protecció dels Districtes
de la Ciutat.
2. En concret, aquesta modificació del Pla General
Metropolità incorpora les següents qualificacions:
7(p) Equipament protegit: identifica àmbits que,
per les seves característiques d’ús, situació urbanística i condicions del propi edifici, s’afecten al
sistema d’equipaments públics o privats.
8(p) Verd privat expressament protegit: identifica àmbits amb edificis i jardins anteriorment
afectats per un sistema que implicava la seva demolició. Recuperaran la situació urbanística anterior en el cas de la seva desaparició. No poden
augmentar el volum d’edificació ni l’edificabilitat i
conservaran, i en el seu cas milloraran, els jardins
existents que s’incloguin a la delimitació.
15s(p) Conjunt protegit: identifica àrees d’edificació de característiques homogènies anteriorment afectades per sistemes que implicaven la
seva demolició. Recuperarien la situació urbanística anterior d’afectació pels sistemes de l’entorn
en el cas de la seva desaparició. Dins d’aquesta
zona, les parcel·les que no es protegeixen individualment s’adaptaran a la regulació global del
conjunt.
15(p) Conservació de l’estructura urbana i
edificatòria protegida: identifica àrees d’edificació que tenen valor per suma d’elements independents protegits i que presenten paràmetres
compositius comuns amb valor de conjunt. Dins
d’aquesta zona, les parcel·les que no es protegeixen individualment s’adaptaran a la regulació
global del conjunt.
27(p) Elements protegits en zona forestal: són
peces en les que el seu valor individual aconsella
un tractament específic dins el parc de Collserola.
Les peces qualificades com a 27(p) no estan
necessàriament subjectes a la prescripció dels
articles 25.6 i 31.2 del PEOP del medi natural
de Collserola, pels quals s’admet l’ús residencial
només condicionat al dret de superfície per 75
anys, prèvia cessió del conjunt i entorn catalogat,
d’acord amb la Disposició Transitòria Primera de
les N.U. del PGM. En els béns protegits amb nivell
B o C s’admet la titularitat privada indefinida, en-
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cara que l’incompliment del deure de conservació
en els edificis i conjunts qualificats com a 27(p)
habilita a l’Ajuntament per a expropiar l’edifici o
conjunt.
3. Quan la determinació de l’article 381 tingui conseqüències a efectes del que preveuen les Normes
Urbanístiques per a la fixació d’alçades en funció
de l’amplada física de vial, l’edifici protegit no es
prendrà com a referent i prevaldrà l’amplada resultant de la resta d’edificacions dels fronts considerats.
4. Els àmbits de les modificacions de PGM que afectin
a parcs urbans, s’entén exhaurida la possibilitat de
preveure novament un 5 per 100 d’edificació en
l’àmbit, en la mateixa mida que la modificació hagi
reduït la superfície de la zona verda inicial.
Art. 383. Regulació d’usos en edificis protegits.
1. Els plans especials precisaran a partir del que estableixen aquestes normes el règim d’usos que
siguin admesos d’acord amb la finalitat de protecció.
2. En els edificis protegits que s’hagin de conservar,
i la seva qualificació urbanística correspongui a
zona industrial (clau 22) s’admet, a més dels usos
corresponents a aquesta zona, els usos d’equipament de l’article 212 de les Normes Urbanístiques, així com els de l’article 303, amb l’exclusió
dels d’habitatge o residencial en qualsevol de les
seves modalitats. Els usos comercials als quals es
refereix el present article, restaran limitats als d’estricta competència municipal.
3. A les edificacions o conjunts protegits situats en
sòls qualificats com a parc forestal, clau 27(p), es
permeten els usos originals de l’element o assimilables. Poden ésser: a. habitatge en els edificis
o les parts d’un conjunt que tingués aquesta tipologia, b. residencial, c. oficines o d. equipament. Les intervencions incorporaran la conservació i millora de les peces protegides, sense
alterar l’ocupació existent del sòl ni la volumetria
per sobre la rasant natural del terreny llevat de les
instal·lacions, que hauran de ser soterrades o incorporades a la volumetria existent. No es podrà
alterar l’entorn propi de la finca o els accessos,
més enllà de la seva adequació. En qualsevol cas,
els usos que es puguin establir restaran sotmesos
a les exigències de l’entorn forestal en que s’emplacen, i hauran de ser informats per l’organisme
competent en la tutela del parc natural.
4. A la zona d’ordenació en edificació aïllada protegida (clau 20a(p)), subzones VI, VII, VIII i IX, s’admeten els usos previstos a l’article 307 de les N.U.,

amb la precisió que el comercial i les oficines s’admeten sense limitació de superfície. Es permet la
subdivisió de l’edifici en habitatges plurifamiliars,
en actuacions que comportin la rehabilitació integral de l’edificació, fins on les característiques
de l’edifici ho permetin, i sempre que no suposin
malmetre els elements d’interès tipològic de l’edificació i amb la limitació de densitat màxima d’un
habitatge per cada 150 m2 útils.
5. Les peces protegides qualificades com a equipament, que actualment no tinguin la destinació
segons els usos previstos per a aquest sistema,
no es consideren fora d’ordenació sinó amb usos
disconformes, sempre que no estigui definit l’equipament i programada la seva execució pel corresponent pla especial. Mentre tant, podran desenvolupar-se en aquests edificis protegits, els usos
existents i, mitjançant pla especial en edificis que
tinguin originalment tipologia residencial, aquells
que comportin usos públics o col·lectius, sempre
que aquests suposin la rehabilitació i posta en
valor de l’element protegit i el seu entorn i no impliquin increment del sostre o del volum edificat de
l’element, ni l’alteració de la seva tipologia original.
En tot cas, els usos expressats estan sotmesos a
les normes d’aplicació en les zones de l’entorn.
Art. 384. Planejament especial d’ordenació de
volumetries en edificis protegits.
1. Quan la intervenció en una finca protegida no
es pugui ajustar a les condicions d’ordenació
establertes genèricament en aquestes Normes
Urbanístiques, d’acord amb la qualificació corresponent, es podrà modificar justificadament la
tipologia, la volumetria i les alçades de l’ordenació
mitjançant la redacció d’un pla especial. Aquest
pla especial podrà incorporar altres sòls necessaris per a la resolució adequada de l’ordenació
global de la peça.
2. Els plans especials i estudis de detall que comportin la reordenació o modificació del volum
edificable, que incloguin en el seu àmbit finques
o parcel·les on s’ubiquen elements protegits o
estiguin associades amb aquest funcionament,
han de preveure necessàriament la rehabilitació
de l’element protegit. El pla justificarà la correcta
inserció urbana de la proposta i l’adequació amb
l’entorn.

• Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d’aparcaments per a vehicles de dues rodes en

els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera), al terme municipal de Barcelona. Aprovada definitivament per
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de
Barcelona de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957
de 29/08/03), amb el benentès que no es disminueixi
la superfície total destinada a aparcament en relació
amb l’actual estàndard fixada, i que la remissió de
l’apartat K de l’article 298 es refereix a l’ordenació en
el seu cas vigent, i tot incorporant d’ofici l’errada material detectada a l’apartat 4 de l’article 298.
Redacció proposada (text afegit o modificat)
Art. 298. Previsió d’aparcament als edificis.
1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se
perquè comptin amb aparcaments a l’interior de
l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar,
d’acord amb els estàndards mínims que es determinen en aquest mateix article.
Les dimensions mínimes de les places de garatge
o aparcament compliran les condicions següents:
a. Places per a automòbils:
En filera: a cada plaça s’ha de poder inscriure
un rectangle de 5 m. de llarg per 2 m. d’amplada,
com a mínim.
En bateria (amb qualsevol inclinació): a cada
plaça s’ha de poder inscriure un rectangle de
4,50 m. de llarg per 2,20 m. d’amplada, com a
mínim.
Les dimensions i entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, en
el nombre exigit per la normativa sectorial vigent,
seran les que en aquesta es determinin.
Fins a un màxim del 25 per 100 del total de les
places per a automòbils podran tenir dimensions
inferiors a les indicades als incisos primer i segon,
però mai inferiors a 4,50 m. per 2 m. per a les
places en filera o a 4 m. per 2 m. per a les places
en bateria.
b. Places per a vehicles de dues rodes:
A cada plaça s’ha de poder inscriure un rectangle
de 2 m. per 1 m.
2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen
atenent els diferents usos i zones.
Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria
d’aparcaments, s’aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes
que hauran de preveure’s a la ciutat de Barcelona
són les següents:
A. Edificis d’habitatges.
(sense modificació)
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B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i de similars; o edificis amb oficines,
despatxos, bancs o de similars.
Una plaça d’aparcament per a automòbil per cada
110 m2, i una plaça d’aparcament per a vehicle
de dues rodes per cada 350 m2 de superfície útil
destinada a oficines o despatxos, en zones 12 i
12b; i una plaça d’aparcament per a automòbil
per cada 65 m2, i una plaça d’aparcament per a
vehicle de dues rodes per cada 200 m2, a la resta
de zones.
C. Edificis amb locals comercials al detall i grans
magatzems de venda.
Quan la superfície comercial, sumades totes les
plantes de l’edifici amb destinació comercial, passi
de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça
d’aparcament per a automòbil per cada 90 m2
i una plaça d’aparcament per a vehicle de dues
rodes per cada 300 m2 de superfície construïda,
en zones 12 i 12b; i una plaça per a automòbil
per cada 65 m2 i una plaça per a vehicle de dues
rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.
D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
(sense modificació)
E. Teatres, cinematògrafs, circs, sales de festes,
sales d’espectacles, palaus o sales de congressos
i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i
anàlegs.
Una plaça d’aparcament per a automòbil per cada
divuit (18) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada cinquanta (50) localitats o usuaris. En el que excedeixi de cinc-cents,
una plaça per a automòbil per cada deu (10) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues
rodes per cada trenta-cinc (35).
F. Hotels, residències i de similars.
(sense modificació)
G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
(sense modificació)
H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anàlegs.
(sense modificació)
I. Centres d’estudis superiors.
Una plaça per a automòbil per cada 110 m2, i una
plaça d’aparcament per a vehicle de dues rodes
per cada 350 m2 de superfície útil, en zones 12
i 12b; i una plaça d’aparcament per a automòbil
per cada 65 m2, i una plaça per a vehicle de dues
rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.
J. Tallers de reparació de vehicles.
La superfície destinada a aparcament serà com a
mínim dues vegades l’ocupada pels tallers, en els
de quatre o més rodes; en els de vehicles de dues
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rodes i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a la superfície útil del
taller. Això no obstant s’admetrà descomptar la
superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna,
en un radi de tres-cents metres des del taller, així
com la superfície de taller que pugui destinar-se a
tal finalitat.
K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb
les destinacions dels epígrafs C i D.
Les àrees de càrrega i descàrrega dels edificis
destinats als usos dels epígrafs C i D s’estaran
a l’establert a l’Ordenança municipal de previsió
d’espais per a càrrega i descàrrega dels edificis,
aprovada el 19 de febrer de 1999, i a la que, en el
seu cas, la desenvolupi o substitueixi.
L. Dotació d’habitatge per a joves en zona 10hj.
Una plaça d’aparcament per a automòbil i dues
places per a vehicle de dues rodes per cada
quatre habitatges.
3. Sempre que es compleixin els estàndards mínims requerits i es justifiqui mitjançant un estudi
de d’impacte sobre l’aparcament a l’entorn de
la nova activitat podran modificar-se en més o
menys les places per a vehicles de dues rodes en
detriment o increment de les places per a automòbils.
4. Amb independència dels estàndards d’aparcament definits a l’apartat 2 d’aquest article, els
edificis de nova planta destinats als usos dels epígrafs B, C, E, I, i L, hauran de comptar amb una
superfície per a l’aparcament de bicicletes de 10
m2 com a mínim.
Art. 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments
en edificis.
5. Quan de l’aplicació de mòduls de l’article anterior,
l’exigència de places d’aparcament per a automòbil sigui de sis o inferior i pugui atendre’s al
previsible nombre de vehicles en aparcaments
públics o privats propers, sense entorpir les àrees
de circulació i estacionament, podrà exonerar-se
de l’obligació de reserva d’aparcaments.
Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits
especials.
2. Els aparcaments amb capacitat no superior a
quinze places per a automòbils podran tenir un
únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m.
d’amplada, independentment de l’amplada del
carrer des de la que té accés. Els aparcaments
amb capacitat per a més de quaranta places per
a automòbils hauran de comptar amb accés per

a vianants des de l’exterior, separat de l’accés de
vehicles o adequadament protegit i amb una amplada mínima de 0,90 m.
6. a. Als aparcaments de més de cent places per
a automòbils, l’Ajuntament podrà exigir que s’incrementi el nombre d’accessos sobre els mínims
previstos a les ordenances per tal de millorar les
seves condicions de seguretat i reduir la incidència
en el trànsit rodat dels vials immediats.
b. (sense modificació)
Disposició Addicional
3. L’apartat 1 de l’article 298 substitueix i deixa
sense efecte a la ciutat de Barcelona l’article 104
de les Ordenances metropolitanes d’edificació.

• Modificació de les Normes urbanístiques
del PGM per a l’ordenació de l’edificació
aïllada, de Barcelona. Aprovada definitivament
per Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC
núm. 4277 de 10/12/04)
Annex – Articulat
Art. 249. Ocupació màxima de parcel·la
(d’aplicació al municipi de Barcelona
exclusivament)
1. L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser
edificada és l’establerta a les normes aplicables a
la zona. L’ocupació es mesurarà per la projecció
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum
de l’edificació, sigui sota o sobre rasant, inclosos
els cossos sortints.
Els percentatges d’ocupació màxima establerts
per a les diferents zones s’aplicaran sobre la
parcel·la o porció d’aquesta qualificada com a
zona edificable.
2. L’ocupació del subsòl amb soterranis resultants
de rebaixos, anivellacions, terraplenaments o excavacions, s’ha d’ajustar a les determinacions següents:
a. A les subzones unifamiliars l’ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa
de la parcel·la, i aquests no podran envair les
faixes de separació a les llindes de la parcel·la,
llevat que es tracti de la part que serveix per
donar accés des de l’exterior de la parcel·la. Amb
aquesta finalitat podrà incrementar-se l’ocupació
màxima fins a un 5 per 100 de la superfície de la
parcel·la.
b. A les zones plurifamiliars l’ocupació dels soter-

ranis, per a tots els conceptes, serà l’establerta
a la regulació de cada zona més un 10 per 100
de la superfície de la parcel·la. Aquest increment
podrà situar-se lliurement a la parcel·la, inclús a les
faixes de separació a les llindes, sempre que es
justifiqui aquesta solució en un projecte de condicionament de la seva coberta com a part integrant
del sòl lliure d’edificació.
3. La superfície de la rampa d’accés als usos admesos als soterranis, computarà a efectes d’ocupació quan la cota del seu paviment se situï 2,50
m. per sota de la cota d’aplicació de l’alçada reguladora, encara que estigui descoberta.
Art. 250. Sòl lliure d’edificació (d’aplicació al
municipi de Barcelona exclusivament)
1. Els terrenys que quedessin lliures d’edificació per
aplicació de la regla sobre ocupació màxima de
parcel·la, no podran ser objecte, en superfície,
d’un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació o edificacions
aixecades a la parcel·la o parcel·les.
En aquests s’admeten els elements ornamentals
compatibles amb el seu caràcter enjardinat, o els
funcionals vinculats a usos propis dels jardins que
no suposin volums tancats, com les barbacoes,
terrasses, pèrgoles o anàlegs.
També s’admetrà la instal·lació de piscines i pistes
esportives sempre i quan, en ambdós casos, es
tracti d’instal·lacions al descobert, les quals podran situar-se lliurement a la parcel·la, excepte a
la franja lliure d’edificació adjacent a les alineacions de vial, i sempre separades un mínim d’un
metre de la resta de llindes. No podran ultrapassar
la cota del terreny definitiu, configurat d’acord
amb l’establert a l’article 255, i no computaran a
efectes del percentatge màxim d’ocupació establert a cada zona.
Els elements ornamentals i els funcionals vinculats a usos propis dels jardins, i les instal·lacions
associades a les piscines i pistes esportives
descobertes, com: pals de bandera, bàculs d’il·luminació, xarxes i tancaments no opacs de protecció, trampolins o similars, no poden ultrapassar
una alçada màxima de 4 m. sobre el terreny definitiu, sense superar un díedre de 45º traçat a partir
de l’alçada màxima permesa per a les tanques
opaques a les llindes de la parcel·la.
2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües
podran establir la mancomunitat d’aquests espais
lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes Normes per als patis mancomunats.
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3. 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. En el seu defecte
es podrà establir una entitat de conservació per al
seu manteniment.
Art. 252. Separacions mínimes (d’aplicació al
municipi de Barcelona exclusivament)
Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions
principals a la façana de la via pública, al fons de la
parcel·la, a les llindes laterals i entre edificacions d’una
mateixa parcel·la, són les establertes en cada cas en
aquestes Normes.
Aquestes separacions són distàncies mínimes a les
quals poden situar-se l’edificació i els seus cossos
sortints. Es defineixen per la distància menor fins als
plans o superfícies reglades verticals, la directriu de les
quals és la llinda de cada parcel·la, dels dos punts de
cada cos d’edificació, inclosos els cossos sortints. A
determinades zones es fixen valors mínims absoluts.
La separació entre dos cossos d’edificació independents, situats dins d’una mateixa parcel·la, es regula
per la distància mínima que hi ha entre cada edificació
i els cossos d’edificació propers que estan construïts
i que siguin els més alts. Així mateix s’estableixen valors mínims a aquestes separacions d’algunes zones.
Art. 253. Construccions auxiliars (d’aplicació al
municipi de Barcelona exclusivament)
1. Es permet en aquest tipus d’ordenació la construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels edificis principals, amb destinació
diferent de la de les dependències que formin part
del programa funcional bàsic dels usos admesos,
com ara, porteria, garatge particular, locals per a la
guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines
cobertes, vestidors, estables, bugaderies, rebosts,
hivernacles, garites de guarda, i d’altres anàlegs.
2. La construcció d’edificacions auxiliars s’ha
d’ajustar al que estableix la regulació de cada
zona, i si escau, al que disposa el Pla general o el
Pla parcial, pel que fa a sostre edificable, ocupació
en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les llindes de parcel·la.
3. Les construccions auxiliars han de respectar els
límits màxims d’ocupació dins del percentatge
màxim d’ocupació de parcel·la, edificabilitat i alçada establertes per a les diferents zones.
Les construccions auxiliars sobre rasant no podran envair les franges de separació a les llindes
de parcel·la. Quan es tracti de construccions
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auxiliars resultants de substitucions de terres rebaixades, s’aplicarà el disposat per als soterranis
a l’article 249.2. Excepcionalment es podran admetre construccions auxiliars aparionades, pertanyents a dues parcel·les contigües, adossades
a alguna de les llindes i sense que puguin envair
la franja adjacent a les alineacions oficials. El caràcter aparionat d’aquestes construccions auxiliars s’ha d’establir per escriptura pública.
Art. 255. Adaptació topogràfica i moviment
de terres (d’aplicació al municipi de
Barcelona exclusivament)
1. Als efectes del que determina l’article 251.1, tindrà
la consideració de terreny natural, el terreny existent en el moment de sol·licitar la llicència d’edificació sempre i quan no hagi sofert modificacions.
2. En el cas que hagi estat modificat, s’hauran de
concretar la configuració definitiva del terreny i les
cotes d’implantació de l’edificació a la llicència urbanística, d’acord amb el que s’estableix a l’article
180.5 de la Llei d’urbanisme i amb el mateix procediment que determina l’article 94 del reglament
parcial d’aquesta Llei, incorporant la documentació necessària que permeti valorar l’impacte de
la proposta sobre el seu entorn.
3. Quan la parcel·la no presenti una bona integració
en l’entorn consolidat tot i no haver sofert modificacions, la configuració definitiva del terreny i les
cotes d’implantació de l’edificació s’hauran de
concretar seguint el procediment establert al paràgraf anterior.
4. Per a les parcel·les amb un terme mig de pendent
superior al 30 per 100 regiran les reduccions del
coeficient d’edificabilitat permès, següents:
• Pendents del 30 al 50 per 100, es redueix en un
20 per 100
• Pendents del 50 al 100 per 100, es redueix en
un 40 per 100
• Pendents superiors al 100 per 100, seran inedificables
A efectes exclusius de les reduccions esmentades, donat que el pendent dels terrenys no
acostuma a ser uniforme, el càlcul s’efectuarà de
la forma següent:
El pendent del terreny es calcularà sempre perpendicularment a les corbes de nivell.
Per calcular el terme mig, es prendran tantes seccions de la parcel·la com sigui necessari, però
com a mínim dues per les llindes i una pel centre.
El pendent s’amidarà en cada secció sobre una
línia teòrica obtinguda de la unió de les cotes del
terreny natural en les llindes de la parcel·la.
5. En cas d’anivellament del sòl en terrasses,

aquestes es disposaran de manera que la cota
de cadascuna compleixi les condicions següents:
1. Les plataformes d’anivellament i els murs de contenció de terres junt a les llindes no podran situar-se
a més d’1,50 m. per sobre o a més de 2,20 m. per
sota de la cota natural de la llinda.
2. Les plataformes d’anivellament en l’interior de
parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar-se de manera que no depassin uns talussos
ideals de pendent 1:3 (alçada:base), traçats des de
les cotes, per sobre o per sota, possibles a les llindes.
Els murs interiors de contenció de terra no podran
depassar, en la part vista, una alçada de 3,70 m.

2.

Art. 342. Condicions d’edificació de les subzones
plurifamiliars (d’aplicació al municipi de
Barcelona exclusivament)
1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud
mínima de façana en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:
3.
Subzona

Superfície

Longitud

I (20a/6)

2

2.000 m

30 m.

II (20a/5)

1.500 m2

20 m.

2

16 m.

III (20a/7)
IVa (20a/9)
IVb (20a/9b)
V (20a/8)

1.000 m
400 m2

14 m.

1.500 m2

20 m.

800 m2

15 m.

Com a excepció al que s’estableix al quadre anterior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds
de façana menors quan tinguin origen en un dels
casos següents:
a. Quan procedeixin de segregació o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la
vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, sobre
règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin
sofert segregació posterior.
b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació
d’aquest Pla general.

4.

5.

6.

c. Parcel·les existents entre d’altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els
mínims exigits.
En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície
respecte de la mínima exigida al quadre anterior.
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi únicament un habitatge.
L’ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:
• Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
• Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
• Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
• Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la
superfície.
• Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la
superfície.
• Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.
L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de
plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV,
tipus b, (20a/9) i la subzona V, (20a/8) els valors de
les quals són els que s’estableixen a continuació.
A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l’alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes,
el de planta baixa més quatre plantes pis.
A la subzona V (20a/8), l’alçada i el nombre límit
de plantes varien amb l’amplada de vial de conformitat amb la relació següent: (Veure taula 10)
L’edificabilitat màxima que es podrà materialitzar
en aquesta subzona ve condicionada per l’amplada del vial a què dóna front la parcel·la, variant
des de l’índex net d’1,50 m2 de sostre/m2 de sòl
per als vials d’amplada igual o superior a 15 m.,
fins al de 0,60 m2 de sostre/m2 de sòl per als vials
de menys de 8 m. d’amplada, tot això en funció
de l’ocupació màxima 30 per 100 i del nombre
límit de plantes admissible segons l’amplada del
vial.
A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s’admet a les
condicions de construccions amb palafits, arribar
a l’alçada de 12,20 m. corresponents a planta
baixa més tres plantes pis. Les condicions per

Taula 10
Amplada de vial

Alçada màxima

Nombre límit de plantes

Edificabilitat
2
2
m sostre/m sòl

De menys de 8 m

7,55 m

PB + 1 planta pis

0,60

De 8 a menys d’ 11 m

10,60 m

PB + 2 plantes pis

0,90

D’11 a menys de 15 m

13,65 m

PB + 3 plantes pis

1,20

De 15 m o més

16,70 m

PB + 4 plantes pis

1,50
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a què l’edificació reuneixi les característiques de
construcció amb palafits es regulen al tipus d’edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b),
la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75
per 100 de la superfície ocupada per l’edificació.
7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més
de dues unitats d’habitatge per replà d’escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d’amplada igual o superior a vint metres en les que
aquest màxim es fixa en quatre unitats.
8. La separació de l’edificació a les llindes de
parcel·la i la separació entre edificacions de la
mateixa parcel·la han de respectar les distàncies
mínimes següents:

Subzona

Separació a
llindes (m)
front – lateral – fons

I (20a/6)

12

-

8

-

Separació
entre edificacions
d’una mateixa
parcel·la
en relació a
alçades

10

1

II (20a/5)

10

-

6

-

III (20a/7)

8

-

4

-

6

IVa (20a/9)

3

-

3

-

3

1

Vb (20a/9b)

8

-

5

-

6

1/2

V (20a/8)

4

-

4

-

5

1

8

1
1

La separació entre edificacions d’una mateixa
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les
independents.
9. S’admeten les construccions auxiliars dins de
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la
condició segona, i respectant els límits d’alçada i
d’ocupació màxima amb edificacions auxiliars que
s’estableixen al quadre següent:

Subzona

Alçada
màxima
(m)

Ocupació
màxima
(% de superfície)

I (20a/6)

3,30 m

2%

II (20a/5)

3,30 m

3%

III (20a/7)

3,30 m

4%

Va (20a/9)

---

No s’admet

Vb (20a/9b)

---

No s’admet

V (20a/8)

---

No s’admet
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10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les
subzones plurifamiliars no podrà superar el que
resulti, per excés, de dividir l’edificabilitat màxima
permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest
límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit
d’habitatges de superfície reduïda o apartaments
el nombre màxim dels quals no podrà superar la
densitat resultant de la regla anterior.
11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària
excessiva d’algunes promocions a les zones
plurifamiliars, es limita l’agrupació màxima d’habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d’aplicar una superfície de sostre edificable
corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una
o vàries edificacions independents.
Les parcel·les que, per la seva major superfície,
donin lloc a un sostre edificable que superi l’assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se
com si fossin dues o més parcel·les independents que no superin individualment l’agrupació
màxima d’habitatges per parcel·la assenyalada.
En aquests casos cada agrupació haurà de tenir
accés independent des del vial públic. L’espai
lliure d’edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir-se un règim d’ús mancomunat d’aquest. No es permeten solucions de
passatges particulars o anàlegs per a l’accés
comú a parcel·les diferents.
12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvolupaments d’habitatges adossats en filera, amb
espais lliures mancomunats o individualitzats com
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada,
d’acord amb les condicions següents:
a. S’hauran de complir les condicions d’agrupació
màxima d’habitatges per parcel·la que s’assenyalen al número anterior.
b. S’aplicarà la densitat màxima d’habitatges,
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre
de plantes que s’assenyalen per a la subzona respectiva.
c. Cada agrupació independent d’habitatges
adossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de
la via pública.
d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a
la via pública.
e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte
excessiu d’algunes promocions, no es permetran
agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 30 m.; quan això s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en
dos o més cossos independents que no superin

aquesta dimensió, i que hauran de separar-se
entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de 4 m.
Art. 343. Condicions d’edificació a les subzones
unifamiliars (d’aplicació al municipi de
Barcelona exclusivament)
1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima
del front de vial i l’ocupació màxima de parcel·la
en aquestes subzones són les que s’estableixen a
la taula següent:
Subzona

Superfície
2
(m )

Longitud
(m)

Ocupació
(%)

VI (20a/9u)

400 m2

14 m

40%

VII (20a/10)

600 m2

VIII (20a/11)
IX (20a/12)

16 m

30%

2

18 m

20%

2

24 m

10%

1.000 m
2.000 m

Com a excepció als límits establerts en aquesta
taula, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors, sempre i quan tinguin
origen en un dels casos següents:
a. Quan procedeixin de segregacions o divisions
formulades en escriptura pública amb anterioritat
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956,
sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no
hagin sofert segregació posterior.
b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació
d’aquest Pla general.
c. Parcel·les existents entre d’altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els
mínims exigits.
En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin
una superfície que arribi com a mínim a la meitat de
l’exigida segons la subzona corresponent, sempre
que sigui superior a 400 m2. i amb una longitud
mínima de façana de 14 m. se’ls aplicaran els índexs d’edificabilitat nets de l’article 340, reduïts en
la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la
seva superfície respecte de la mínima exigida.
En les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), a les
parcel·les inferiors als límits indicats al paràgraf
anterior, la superfície de les quals sigui igual o superior a 250 m., sempre i quan tinguin una façana
mínima de 12 m., s’hi podrà construir un sostre
de 125 m2 desenvolupat en planta baixa i un pis,

amb una alçada reguladora màxima de 7 m. En
aquests casos no els hi seran d’aplicació les reduccions en funció del pendent de la parcel·la,
sempre que aquest no superi el 100 per 100.
A la subzona VI (20a/9u) s’aplicarà l’índex d’edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre
que la parcel·la assoleixi com a mínim una superfície de 200 m2 i una façana mínima de 10 m.
No podran construir-se aïlladament aquelles
parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels
casos a), b), c) anteriors, no assoleixin la superfície
o longitud de façana mínimes indicades en relació
amb les establertes segons la subzona respectiva.
2. L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edificació principal i l’alçada màxima i percentatge
d’ocupació amb construccions auxiliars, dins de
l’ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeix pel previst a la taula següent:

Subzona

Edificació
alçada
màxima

Límit
plantes

Edificació
auxiliar
alçada i
ocupació

VI (20a/9u)

9,15 m

PB+2 pisos

3,30 m, 7%

VII (20a/10)

9,15 m

PB+2 pisos

3,30 m, 5%

VIII (20a/11)

9,15 m

PB+2 pisos

3,30 m, 3%

IX (20a/12)

9,15 m

PB+2 pisos

3,30 m, 2%

Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de la
parcel·la sigui inferior a 400 m2, però resulti edificable d’acord amb el que disposa la condició primera, l’alçada màxima permesa serà de 7 m. i el
nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.
3. La separació de l’edificació a les llindes de la
parcel·la i la separació entre edificacions en
parcel·la han de respectar les distàncies mínimes
següents:

Subzona

Separació a llindes
(m)
front - lateral - fons

Separació
entre edificacions d’una
mateixa
parcel·la
en relació
amb alçades

VI (20a/9u)

3

-

3

-

3

1/2

VII (20a/10)

5

-

3

-

5

1/2

8

-

5

-

8

1

VIII (20a/11)
IX (20a/12)

12 - 10 - 12

1
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ja exposades al punt 1 d’aquest article, i l’edificabilitat conjunta no podrà superar la suma que
individualment hauria correspost. La construcció
d’edificacions aparionades comporta la supressió de separacions a la llinda comuna de les
parcel·les.
5. També s’admet la construcció d’habitatges aparionats en una parcel·la que tingui origen en el
supòsit a. o b. de l’apartat primer d’aquest article, sempre que disposi de la façana mínima establerta i la seva superfície sigui igual o superior
al 90 per 100 de la corresponent al doble de la
parcel·la mínima establerta a la taula de l’apartat 1
d’aquest article.
En aquests casos s’aplicarà l’índex d’edificabilitat
net de l’article 340, reduït en la mateixa proporció
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície
respecte de la corresponent a dues parcel·les mínimes.
6. La construcció d’habitatges aparionats comporta
l’obligació de formalitzar el caràcter mancomunat
i/o indivisible de la parcel·la mitjançant inscripció al
Registre de la propietat.

La separació entre edificacions d’una mateixa
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les
independents.
Quan a les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), les
superfícies de parcel·la no assoleixin els 400 i els
500 m2 respectivament, però siguin edificables en
planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 7
m., la separació mínima a les llindes serà de 3 m.
Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de
parcel·la no assoleixi els 400 m2, però sigui edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la
parcel·la serà de 2 m.
4. A les subzones unifamiliars s’admet la construcció
d’habitatges aparionats en parcel·les confrontants, sense l’aprovació de cap instrument de planejament, sempre i quan es proposi la construcció
d’ambdues parcel·les simultàniament en un projecte unitari.
Les parcel·les que no assoleixin les superfícies i
longituds de façana exigides per la parcel·la mínima, per poder construir-se de forma aparionada
hauran de complir individualment les condicions
Annex – Gràfics explicatius
Art. 249.3
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com si es tractés d’edificacions situades en parcel·les independents.
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• Modificació de les Normes urbanístiques

del PGM en relació al nombre màxim d’habitatges per parcel·la, dins del terme municipal de Barcelona. Aprovada definitivament per
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi
de Barcelona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm.
4277 de 10/12/04)
Annex – Articulat

TÍTOL IV
REGLAMENTACIÓ DETALLADA
DEL SÒL URBÀ
Capítol IV Zones
Secció 2a
Zona de Nucli Antic (12)
Art. 317. Estàndards en operacions de reforma
interior (d’aplicació exclusiva al municipi
de Barcelona)
Els plans de reforma interior que s’aprovin per a les
actuacions a la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, hauran de respectar les determinacions
següents:
a. Percentatge de sòl per a vials i estacionaments
públics: 23,52 per 100
b. Percentatge de sòl per a espais verds locals i dotacions comunitàries: 16,48 per 100
c. Densitat neta màxima d’habitatges: la que resulti
de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de
80 m2.
Art. 318. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la (d’aplicació exclusiva al
municipi de Barcelona)
1. Les sol·licituds d’edificació a la subzona I, de
substitució de l’edificació antiga, hauran de limitar
el nombre d’habitatges per parcel·la al que, per
excés, resulti de dividir la superfície construïda pel
mòdul de 80 m2.
2. Als efectes d’aquest article, s’entén per superfície
construïda la compresa entre els tancaments exteriors de l’edifici. S’inclouen els celoberts i patis
de ventilació, i s’exclouen els cossos sortints i la
superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis.
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Secció 3a
Zona de densificació urbana: subzona
I, intensiva i subzona II, semiintensiva
(13)
Art. 323. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la (d’aplicació exclusiva al
municipi de Barcelona)
1. Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, intensiva i a la subzona II, semiintensiva, no podran
depassar per parcel·la un nombre d’habitatges
igual al que resulti, per excés, de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80 m2.
2. Als efectes d’aquest article, s’entén per superfície
construïda la compresa entre els tancaments exteriors de l’edifici. S’inclouen els celoberts i patis
de ventilació, i s’exclouen els cossos sortints i la
superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis.
Art. 325. Estàndards en operacions de reforma
interior (d’aplicació exclusiva al municipi
de Barcelona)
Els plans de reforma interior que s’elaborin per a actuacions en zones de densificació urbana hauran de
respectar les determinacions següents:
Percentatge
de vials i
estacionaments

Percentatge
d’espais verds
locals i dotacions

Intensiva (13a)

28,80%

25,70%

Semiintensiva (13b)

24,50%

17,50%

Subzona

Densitat neta màxima d’habitatges: la que resulti de
dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m2.

Secció 4a
Zona de conservació de l’estructura
urbana i edificatòria (15)
Art. 329. Definició (d’aplicació exclusiva al
municipi de Barcelona)
1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies
urbanitzades i edificades, amb tipus d’ordenació específica com són les edificacions desenvolupades en
passatges, les cases en filera amb jardí frontal a la via
pública, habitatges ordenats amb parcel·lació gòtica,
estreta o tradicional i d’altres. S’identifica aquesta
zona als plànols amb la indicació (15).

2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en
aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de
les condicions d’edificació actuals preservant-la
d’augments de volum, i a la conservació de l’estructura urbana actual. El possible augment del
nombre d’habitatges resta supeditat, en qualsevol
cas, al manteniment de les condicions tipològiques que motiven aquesta qualificació.

Secció 5a
Zona subjecta a ordenació
volumètrica (18)
Art. 336. Modificació de l’ordenació (d’aplicació
exclusiva al municipi de Barcelona)
1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si escau,
estudis de detall.
a. Quan aquest Pla general modifiqui alguna de
les determinacions del Pla parcial o ordenació
d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen
els articles esmentats a l’article 334.1.
b. Quan resulti aconsellable la modificació de volums o de la seva ordenació.
c. Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui
aconsellable l’augment dels sistemes o de les dotacions.
d. Quan es determini que sigui objecte de revisió
per aquest Pla general.
2. Els plans especials i, si escau, els estudis de detall no podran augmentar la superfície de sostre
edificable ni alterar el tipus d’ordenació fixats als
plans l’ordenació dels quals es modifiqui.

Secció 6a
Zona d’ordenació en edificació aïllada
(20a)
Art. 341. Actuacions de reforma interior
(d’aplicació exclusiva al municipi de
Barcelona)
1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d’espais verds i de dotacions comunitàries en proporció adequada a la densitat de població, podran
ser objecte d’operacions de reforma interior.
2. El Pla de reforma interior a partir dels actuals nivells d’espais lliures i dotacions, haurà de preveure
els espais i les dotacions necessaris, en consonància amb els potencials d’edificació i la densitat
zonal.
3. Els plans de reforma interior han de respectar els
estàndards següents:

Percentatge de
sòl per a vials
i estacionaments

Percentatge de
sòl per a espais
verds i
dotacions

I (20a/6)

18%

10%

II (20a/5)

18%

10%

III (20a/7)

20%

10%

IVa (20a/9)

20%

12%

IVb (20a/9b)

24%

12%

V (20a/8)

24%

12%

VI (20a/9u)

22%

11%

VII (20a/10)

20%

10%

VIII (20a/11)

18%

10%

IX (20a/12)

18%

10%

Subzona

Plurifamiliars

Unifamiliars

Densitat neta màxima a les subzones plurifamiliars: la que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m2.
Densitat neta màxima a les subzones unifamiliars:
la que resulti de dividir la superfície neta de zona
per la superfície de parcel·la mínima.
Art. 342. Condicions d’edificació de les subzones
plurifamiliars (d’aplicació exclusiva al
municipi de Barcelona)
1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud
mínima de façana en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:
Subzona
I (20a/6)
II (20a/5)
III (20a/7)
IVa (20a/9)
IVb (20a/9b)
V (20a/8)

Superfície

Longitud

2.000 m2

30 m.

1.500 m

2

20 m.

1.000 m

2

16 m.

400 m2
1.500 m
800 m2

14 m.
2

20 m.
15 m.

Com a excepció al que s’estableix al quadre anterior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds
de façana menors quan tinguin origen en un dels
casos següents:
a. Quan procedeixin de segregacions o divisions
formulades en escriptura pública amb anterioritat
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956,
sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no
hagin sofert segregació posterior.
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2.

3.

4.

5.

b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació
d’aquest Pla general.
c. Parcel·les existents entre d’altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els
mínims exigits.
En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície
respecte de la mínima exigida al quadre anterior.
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi únicament un habitatge.
L’ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:
• Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
• Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
• Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
• Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la
superfície.
• Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la
superfície.
• Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.
L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de
plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV,
tipus b, (20a/9b) i la subzona V, (20a/8) els valors
de les quals són els que s’estableixen a continuació.
A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l’alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes,
el de planta baixa més quatre plantes pis.
A la subzona V (20a/8), l’alçada i el nombre límit
de plantes varien amb l’amplada de vial de conformitat amb la relació següent: (Veure taula 11)
L’edificabilitat màxima que es podrà materialitzar
en aquesta subzona ve condicionada per l’amplada del vial a què dóna front la parcel·la, variant
des de l’índex net d’1,50 m2 sostre/m2 sòl per als
vials d’amplada igual o superior a 15 m., fins al de
0,60 m2 sostre/m2 sòl per als vials de menys de

8 m. d’amplada, tot això en funció de l’ocupació
màxima 30 per 100 i del nombre límit de plantes
admissible segons l’amplada de vial.
6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s’admet en
les condicions de construccions amb palafits,
arribar a l’alçada de 12,20 m. corresponents a
planta baixa més tres plantes pis. Les condicions
per a què l’edificació reuneixi les característiques
de construcció amb palafits es regulen al tipus
d’edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b
(20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta
en el 75 per 100 de la superfície ocupada per
l’edificació.
7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més
de dues unitats d’habitatge per replà d’escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d’amplada igual o superior a vint metres en les que
aquest màxim es fixa en quatre unitats.
8. La separació de l’edificació a les llindes de
parcel·la i la separació entre edificacions de la
mateixa parcel·la han de respectar les distàncies
mínimes següents:
Separació entre
edificacions
d’una mateixa
parcel·la
en relació amb
alçades

Subzona

Separació a llindes
(m)
front - lateral - fons

I (20a/6)

12

-

8

-

10

1

II (20a/5)

10

-

6

-

8

1

III (20a/7)

8

-

4

-

6

1

IVa (20a/9)

3

-

3

-

3

1

IVb (20a/9b)

8

-

5

-

6

1/2

V (20a/8)

4

-

4

-

5

1

La separació entre edificacions d’una mateixa
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les
independents.

Taula 11
Amplada de vial

Alçada màxima

Nombre límit de plantes

Edificabilitat
2
2
m sostre / m sòl

De menys de 8 m

7,55 m.

PB + 1 planta pis

0,60

De 8 a menys d’ 11 m

10,60 m.

PB + 2 plantes pis

0,90

D’11 a menys de 15 m

13,65 m.

PB + 3 plantes pis

1,20

De 15 m o més

16,70 m.

PB + 4 plantes pis

1,50
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9. S’admeten les construccions auxiliars dins de
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la
condició segona, i respectant els límits d’alçada i
d’ocupació màxima amb edificacions auxiliars que
s’estableixen al quadre següent:
Alçada
màxima
(m)

Ocupació màxima
(% de suprefície)

I (20a/6)

3,30 m.

2%

II (20a/5)

3,30 m.

3%

III (20a/7)

Subzona

3,30 m.

4%

IVa (20a/9)

----

No s’admet

IVb (20a/9b)

----

No s’admet

V (20a/8)

----

No s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les
subzones plurifamiliars no podrà superar el que
resulti, per excés, de dividir l’edificabilitat màxima
permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest
límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit
d’habitatges de superfície reduïda o apartaments
el nombre màxim dels quals no podrà superar la
densitat resultant de la regla anterior.
11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària
excessiva d’algunes promocions a les zones
plurifamiliars, es limita l’agrupació màxima d’habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d’aplicar una superfície de sostre edificable
corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una
o vàries edificacions independents.
Les parcel·les que, per la seva major superfície,
donin lloc a un sostre edificable que superi l’assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se
com si fossin dues o més parcel·les independents
que no superin individualment l’agrupació màxima
d’habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests
casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des del vial públic. L’espai lliure d’edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà
establir-se un règim d’ús mancomunat d’aquest.
No es permeten solucions de passatges particulars
o anàlegs per a l’accés comú a parcel·les diferents.
12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvolupaments d’habitatges adossats en filera, amb
espais lliures mancomunats o individualitzats com
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada,
d’acord amb les condicions següents:
a. S’hauran de complir les condicions d’agrupació
màxima d’habitatges per parcel·la que s’assenyalen al número anterior.

b. S’aplicaran la densitat màxima d’habitatges,
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre
de plantes que s’assenyalen per a la subzona respectiva.
c. Cada agrupació independent d’habitatges
adossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de
la via pública.
d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a
la via pública.
e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte
excessiu d’algunes promocions, no es permetran
agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 30 m.; quan això s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en
dos o més cossos independents que no superin
aquesta dimensió, i que hauran de separar-se
entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de 4 m.

Secció 10a
Zona de renovació urbana:
rehabilitació (16)
Art. 363. Densitat d’habitatges (d’aplicació
exclusiva al municipi de Barcelona)
Els plans especials per a la renovació d’aquesta zona
per mitjà d’un procés de restauració, rehabilitació i
millora d’aquesta, per a la seva conversió en àrees
amb els elements d’urbanització adients a la qualificació del sòl urbà, han de fixar la densitat d’habitatges
per hectàrees sense depassar el nombre d’habitatges
que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel
mòdul de 80 m2.
S’incorporen les disposicions addicionals següents:

Disposicions addicionals de la modifi‑
cació del Pla general metropolità (d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)
Primera. Adequació de les condicions d’habitabi‑
litat (d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)
1. En el termini d’un any s’adequaran les Ordenances
metropolitanes d’edificació per tal d’actualitzar,
precisar i millorar les condicions d’habitabilitat dels
habitatges i adaptar-les a les noves necessitats.
2. En tant no s’aprovi la modificació de les Ordenances esmentades, seran d’aplicació les condicions següents:
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a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d’una
longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via
pública o pati interior d’illa.
c. La superfície corresponent als cossos sortints
tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces
a les que estiguin annexionats.
Segona. Habitatges per a col·lectius específics
(d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)
1. Les actuacions d’habitatge, promogudes en règim
de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda,
no estaran sotmeses a les limitacions referents al
nombre màxim d’habitatges per parcel·la, sempre
i quan quedi garantida la seva destinació.
2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d’habitatges no sotmeses a règim de
protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests
efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran
la densitat màxima d’acord amb aquesta finalitat;
en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del
10 per 100 del total de l’edificabilitat a serveis comunitaris.
Tercera. Redacció de nou planejament (d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)
1. Els plans en sòl urbà no consolidat que s’elaborin
a partir de l’entrada en vigor de la modificació
del Pla general metropolità incorporaran, com a
mínim, el 25 per 100 del sostre destinat a habitatge de nova implantació amb destí a habitatge
sotmès a algun règim de protecció, de conformitat
amb el que preveu l’article 86 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 57 de la Llei d’urbanisme.
2. El nou planejament en sòl urbà no consolidat que
generi un increment d’habitatges en relació amb el
planejament anterior, estarà sotmès a les determinacions de l’article 16 del reglament parcial de la
Llei d’urbanisme.
Quarta. Planejament aprovat amb anterioritat a
la modificació del Pla general metropolità (d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)
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1. Als àmbits de sòl urbà consolidat, amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se’ls aplicaran,
pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les
limitacions del nombre màxim d’habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general
metropolità.
2. Als àmbits de sòl urbà no consolidat amb planejament aprovat definitivament on s’estableixin limitacions específiques al nombre màxim d’habitatges,
podran elaborar-se plans de millora urbana que
permetin l’adequació del nombre d’habitatges a
les determinacions d’aquesta modificació, donant
compliment en tot cas al que s’estableix a l’article
16 del reglament parcial de la Llei d’urbanisme. A
aquests efectes, es considerarà sòl urbà no consolidat aquell en el que no s’hagi iniciat l’execució
de la urbanització prevista pel planejament vigent,
en el moment d’aprovar-se aquesta modificació.

• Modificació del PGM per a la regulació

del desenvolupament dels sòls d’equipament en la zona d’influència del Parc de
Collserola. Aprovada definitivament per Acord de

la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4279 de
14/12/04)
Annex. Normes urbanístiques de la modificació
puntual del Pla general metropolità per
a la regularització del desenvolupament
dels sòls d’equipament en la zona
d’influència del Parc de Collserola, de
Barcelona.

Capítol I
Disposicions generals
Art. 1. Marc legal
Aquesta modificació del Pla general metropolità s’ha
redactat d’acord amb l’ordenament vigent a la ciutat
de Barcelona en matèria urbanística, en concret la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el capítol II del
títol VI de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta Municipal de Barcelona, i el Decret 146/1984,
pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament
i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya, en tot el que no s’oposa, no contradiu, ni resulta incompatible amb les determinacions establertes
a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’acord amb l’esti-

pulat a la seva pròpia disposició transitòria novena.
Tanmateix, les referències als reglaments corresponen
als reglaments de planejament i gestió urbanística, en
el que sigui d’aplicació supletòria en l’ordenament urbanístic català.
Les referències a les Normes urbanístiques (N.U.) del
Pla general metropolità ho són al Pla general metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i
les seves modificacions posteriors que siguin vigents.
Les referències al Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo),
ho són al Pla especial aprovat definitivament el 28 de
gener de 1988 per la Comissió de govern de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en la versió de text
refós, per delegació del Consell Metropolità de Barcelona a l’acord d’aprovació definitiva d’1 d’octubre
de 1987.
Les determinacions d’aquesta Normativa s’aplicaran
al seu àmbit de forma prevalent a qualsevol altra
disposició municipal que reguli l’ús i ordenació física
del sector, sens perjudici del que disposa l’article 11
d’aquestes Normes. Tanmateix, en tot el no previst
expressament per aquesta proposta seran d’aplicació
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
les Ordenances metropolitanes d’edificació (OME), les
normes del PEPCo, així com la normativa vigent en
matèria d’habitatge, activitats, estètica i medi ambient.
Art. 2. Definició i àmbit
La modificació del Pla general metropolità per a la regulació del desenvolupament dels sòls d’equipament
en la zona d’influència del Parc de Collserola, abasta
els sòls qualificats com a equipaments a la vessant
barcelonina de Collserola per sota de la línia de carena, segons la concreció que hi figura a l’apartat
1. Àmbit de la proposta, de la memòria, i que tenen
contacte amb sòls qualificats com a sistema de parc
forestal, clau 27. Tots ells vénen grafiats al plànol 1.
Àmbit del Pla i emplaçaments puntuals, i se situen per
sobre de la Ronda de Dalt i els carrers Aiguablava i
Meridana.
Art. 3. Objecte
L’objecte d’aquest document és la determinació de
les condicions bàsiques per al desenvolupament dels
equipaments inclosos al seu àmbit.
Art. 4. Justificació del Pla
Aquestes Normes precisen l’abast de les disposicions
contingudes a l’article 217, condicions d’edificació
dels equipaments, de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità, en la mesura que determinen
els criteris per establir l’edificabilitat de manera ajus-

tada a les necessitats funcionals dels equipaments,
en relació amb el paisatge i les condicions ambientals
del Parc de Collserola, i la integració en el sector on
s’ubiquen, d’acord amb l’article 65.1 de la Carta Municipal de Barcelona. També, en desenvolupament de
l’article 19, sòls qualificats com a equipaments (7), de
les Normes urbanístiques del Pla especial d’ordenació
i de protecció del medi natural del Parc de Collserola.
Art. 5. Contingut
La modificació del Pla general metropolità està integrada pels documents següents:
1. Memòria.
2. Plànols d’informació (inclouen els descriptius de
l’annex)
3. Normes urbanístiques.
4. Justificació de l’avaluació econòmica i de
l’agenda.
L’apartat d’annexes està format per la valoració
mediambiental de la vessant barcelonina de Collserola.
Art. 6. Vinculació normativa
Tenen caràcter normatiu:
• Les Normes urbanístiques.
• El plànol d’àmbit del Pla i emplaçaments puntuals.
Art. 7. Interpretació
L’aplicació dels criteris establerts per aquestes
Normes urbanístiques prevaldrà sobre altres normes
referides a equipaments, especialment els ubicats en
contacte amb sòl forestal en particular, sens perjudici
del que disposa l’article 11 d’aquestes Normes.
Art. 8. Règim general
1. En els casos en que el desenvolupament de l’ordenació requereixi l’aprovació d’un planejament
derivat, Pla de millora urbana (PMU) o Pla especial urbanístic (PEU), per a la concreció de les determinacions d’aquest document i dins dels criteris i limitacions establertes, aquest planejament
podrà: concretar l’edificabilitat de l’equipament,
delimitar l’ocupació màxima tot atenent a criteris
de protecció dels elements d’interès mediambiental i paisatgístic, fixar-ne l’ús, determinar les
plataformes d’explanació d’acord amb els criteris
generals de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i el PEPCo, precisar les alçades
i nombre de plantes, o ajustar puntualment la zonificació, si aquesta comporta increment, millora
o protecció de sistemes d’espais lliures [protecció
de sistemes (clau 9), zona verda (clau 6), o parc
forestal (clau 27)].
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2. Són condicions bàsiques d’aquestes Normes el
criteri de càlcul de l’índex d’edificabilitat i les alçades màximes definides, tenint en consideració
el que disposa l’article 11 d’aquestes Normes.
3. Caldrà la redacció d’un planejament derivat en
els casos previstos a les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità i la Llei d’urbanisme, i
concretament a l’objecte d’ampliació, modificació
o desenvolupar equipaments previstos pel planejament. A aquests efectes, el planejament derivat
contindrà disposicions concretes i una regulació
detallada, i no serà de desenvolupament genèric.
La proposta serà avaluada amb un avantprojecte
de l’ordenació.
4. Prèviament a la redacció del planejament derivat
corresponent, hom podrà consultar l’Ajuntament
sobre les condicions d’ordenació en un emplaçament concret, d’acord amb el punt 1 d’aquest
article.
5. Per a tot el no especificat en aquesta Normativa
de la modificació del Pla general metropolità, serà
d’aplicació el que determinen les vigents Normes
urbanístiques del Pla general metropolità (N.U. del
PGM), i en el seu cas del PEPCo.
6. No s’admeten llicències de parcel·lació que no
estiguin avalades per un planejament derivat de la
unitat d’equipament del seu emplaçament.

Capítol II
Reglamentació del sistema
d’equipaments
Art. 9. Sistemes
La proposta manté les qualificacions de sistemes
d’equipament que preveu el planejament vigent.
Aquests sòls es regulen d’acord amb la prelació de
normes establerta a l’article 8.5 d’aquestes Normes.
Règim urbanístic actual dels
equipaments
1. D’acord amb el seu grau de desenvolupament
d’acord amb el planejament vigent, els equipaments assenyalats al Pla general metropolità i
incorporats a l’àmbit de la proposta poden estar
sotmesos al règim urbanístic següent:
a. Adequats al planejament vigent, que determina
les seves condicions d’ordenació i fixa la seva edificabilitat. Pot estar consolidat com a equipament
per l’edificació o no.
b. Amb planejament en tràmit aprovat inicialment,
que concreta les condicions d’ordenació, des de la
justificació específica de cada figura de planejament.

Art. 10.
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c. Sense planejament derivat vigent que concreti
les condicions d’ordenació, amb edificabilitat consolidada destinada a equipament, emperò.
d. Sense planejament vigent ni en tràmit que concreti les condicions d’ordenació, lliure d’edificació
o amb poca edificació consolidada.
e. Sense planejament vigent que concreti les condicions d’ordenació, amb edificació consolidada
amb ús d’habitatge o altres usos, en parcel·lació
petita.
2. Pel que fa a la seva localització en relació amb el
Parc de Collserola, els equipaments poden situar-se:
a. Totalment dins de la delimitació del PEPCo.
b. Parcialment dins de la delimitació del PEPCo.
c. Totalment extern a la delimitació del PEPCo.
Art. 11. Aplicació gradual d’aquestes Normes als
equipaments incorporats
a. Els equipaments amb planejament vigent, o en
tramitació aprovats inicialment i que resultin finalment aprovats, mantindran l’edificabilitat i
condicions d’ordenació que en cada cas siguin
aplicables de manera específica, respectant però,
les condicions d’integració paisatgística que disposen les normes del PEPCo.
b. Els equipaments sense planejament, consolidats
per l’edificació i que a l’aprovació inicial d’aquesta
modificació del Pla general metropolità tinguin ús
d’equipament, mantindran l’edificació existent,
que podrà ser objecte de rehabilitació, conservació i millora, sempre que es mantingui la destinació a equipament.
c. Els equipaments contemplats als dos epígrafs anteriors podran ser objecte d’ampliació mitjançant
un Pla futur, només per al cas que la seva edificabilitat sigui inferior a la resultant de l’aplicació
d’aquestes Normes, i siguin respectades les disposicions d’aquesta modificació del Pla general
metropolità.
d. La redacció preceptiva d’una figura de planejament de desenvolupament per a la concreció d’un
equipament, per remissió expressa determinada
al planejament vigent, mantindrà les condicions
d’ordenació, ocupació i edificabilitat que estiguessin fixades en aquest planejament.
e. Els sòls restants, pendents de concreció com a
equipaments, es regularan per les disposicions
d’aquestes Normes.
Art. 12. Conceptes d’aplicació
a. Es considera Edificabilitat ponderada d’un equipament, aquella que pel seu càlcul té en compte

b.

c.

d.

e.

de manera proporcional al seu front de contacte,
tots els tipus de qualificació dels seu entorn, inclosos els sistemes, i d’acord amb el que es precisa a l’apartat d. d’aquest article.
L’edificabilitat es calcularà per unitats completes
d’equipament. Trenca aquesta unitat de sistema
l’existència d’un carrer vigent al planejament; el
canvi d’equipament entre les claus 7a, 7b, 7c i
17-7; el canvi de límit del tipus d’equipament,
amb planejament vigent; i la incorporació parcial
de la peça dins d’un Pla vigent anterior o en tramitació.
L’existència dins de la unitat d’equipament d’una
peça consolidada amb edificació, permet que les
parcel·les de la part no ocupada i de titularitat diferent, puguin desenvolupar l’edificabilitat que els
hi correspongui per aplicació d’aquestes Normes,
independentment que l’equipament existent hagi
esgotat o no l’edificabilitat que li correspon per
aplicació d’aquestes Normes. L’edificabilitat consolidada en aquest cas no es prendrà com a referent de ponderació per a la resta de l’equipament
de la mateixa unitat, sinó les peces exteriors circumdants.
S’entén per sòls confrontants aquells que tenen
contacte directe amb l’equipament que es calcula, o bé per sistemes viaris i zones verdes
aïllades que no tinguin consideració de parc.
Aquestes permetran considerar, per determinar
l’edificabilitat ponderada, la corresponent a les
zones que donen front al mateix espai lliure o
vial.
Els elements de la xarxa viària bàsica principal i
les zones verdes, protecció de sistemes o altres
tipus d’espais lliures, tots els quals tinguin continuïtat amb sòls forestals a l’entorn de l’equipament, es consideren com a clau 27 a efectes del
càlcul del coeficient d’edificabilitat ponderat.

Art. 13.

Determinació de l’edificabilitat
ponderada
1. Tots els sòls qualificats com a equipament dins de
la delimitació d’aquest Pla, disposen d’una edificabilitat mínima de referència de 0,20 m2 sostre/
m2 sòl.
2. Per al càlcul de l’edificabilitat es prendran en consideració totes les qualificacions urbanístiques
confrontants a l’equipament, amb els criteris següents:
a. L’índex d’edificabilitat d’una peça d’equipament
es determinarà de manera ponderada entre totes
les edificabilitats de les qualificacions urbanístiques a les quals el límit de l’equipament hi doni

front, aplicant de manera proporcional el percentatge de perímetre confrontat a cadascuna i el coeficient d’edificabilitat respectiu.
e = (L1 x e1) + (L2 x e2)) + ... + (Ln x en)
On e és l’índex d’edificabilitat que es vol calcular
per a l’equipament, Ln és el percentatge del perímetre total [la suma dels fragments (1 + ... + n) és
el 100 per 100 del perímetre] i en és l’índex d’edificabilitat respectiva de cada tram.
b. Els límits confrontants amb el sistema de parc
forestal, clau 27, així com els descrits a l’apartat e.
de l’article anterior, es calcularan amb una edificabilitat de referència de 0,20 m2 sostre/m2 sòl.
c. Els límits confrontants amb zones amb claus
18, 15, amb planejament aprovat que fixi un coeficient d’edificabilitat mig i altres (claus 14, 16)
que hagin estat ordenades a partir d’un coeficient
d’edificabilitat bruta, o en el seu cas el que determinen les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità, el prendran com a referència.
d. Els límits amb zones clau 15, sense planejament
específic, es calcularan a partir de l’edificació existent a les parcel·les confrontants i la superfície de
les parcel·les ocupades respectives.
e. A les zones 18 sense planejament d’ordenació,
es calcularà el coeficient brut a partir del sostre
existent i la unitat de zona que el delimita, confrontant a l’equipament.
f. Els límits confrontants a zones de regulació directa per les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità (zones claus 12, 13, 20) prendran com
a referència l’edificabilitat neta zonal.
g. Quan la zona confrontant correspongui a un altre
equipament pendent de concretar l’edificabilitat,
com a referència es calcularà pel mateix mètode
que s’estableix en aquest document. Les zones
de serveis tècnics, clau 4, confrontants a un equipament determinat, quan no tinguessin assignada
una edificabilitat o no fos existent, computaran als
efectes de concreció de l’edificabilitat de l’equipament com si es tractés d’un altre equipament.
h. La creació en un futur de nous equipaments
mitjançant nous plans que puguin donar lloc a
emplaçaments amb situacions com les contemplades en aquesta modificació del Pla general
metropolità, s’hauran de resoldre justificadament
a partir dels criteris d’aquesta i dels que corresponguin a l’objecte d’aquell planejament.
3. Les limitacions relatives a l’edificabilitat que es puguin fixar a la Normativa urbanística del Pla general
metropolità, reguladora del règim d’ordenació en
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edificació aïllada, per aplicació del grau de pendent dels terrenys d’un solar, regiran, en qualsevol cas, atenent el règim establert a l’apartat 1
d’aquest article, i no podran rebaixar l’edificabilitat
per sota de 0,20 m2 sostre/m2 sòl, llevat que el
terreny sigui inedificable per raons de pendent.
Art. 14. Instal·lacions d’equipament
A efectes d’aquestes Normes, es consideren Instal·
lacions d’equipaments les construccions pròpies de
l’equipament que comptabilitzen com a edificabilitat,
així com la resta d’instal·lacions complementàries que
comportin estructures o explanacions (instal·lacions
tècniques, ocupació en subsòl, pistes, piscines, coberts permanents o temporals, etc.)
Art. 15. Usos
1. El desenvolupament, la modificació i la concreció
de l’ús d’equipament als sòls inclosos a l’àmbit
d’aquest Pla requereixen, en tot cas, la formulació
prèvia del planejament derivat corresponent.
2. La concreció dels usos d’un equipament està
condicionada a que l’emplaçament sigui adient
per al desenvolupament funcional previst, sense
haver de recórrer a solucions constructives i de
modificació del terreny que suposin un impacte
visual inadmissible i una agressió manifesta del
paisatge i el medi natural.
3. Per a la concreció d’usos que, per les condicions
especials d’accessibilitat d’un emplaçament o les
característiques del propi ús, puguin suposar problemes previsibles en la mobilitat del sector d’emplaçament o de saturació de la xarxa viària, caldrà
l’elaboració d’un estudi de mobilitat que permeti
avaluar les mesures raonables que cal adoptar per
a un funcionament correcte. En cas que l’equipament pogués suposar una incidència contrària als
criteris de sostenibilitat que han de regir tota actuació urbanística, es podrà denegar el tipus d’equipament.
Art. 16. Ordenació
1. S’admeten edificacions amb un màxim de planta
baixa i dues plantes.
2. L’alçada màxima per planta podrà ser de 3,50 m.,
amb inclusió dels forjats. L’alçada màxima resultant serà de 10,50 m., i només podrà ser superada pels cossos d’instal·lacions propis de l’edifici, contemplats a l’article 223.2.f) de les Normes
urbanístiques, fins a una alçada màxima de 3,50
m. En casos justificats en la millor solució per a la
preservació del medi natural i alliberament de sòls
forestals, i quan les alçades d’ordenacions pro-
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peres siguin superiors a planta baixa + 2 plantes
pis, s’admet un increment màxim d’una planta i
l’equivalent de 3,50 m. addicionals.
3. Quan sigui necessària la construcció de volums
amb alçades superiors a l’establerta per planta, es
comptabilitzarà l’edificabilitat equivalent al nombre
de plantes resultant de dividir per 3,50 m. l’alçada del volum que superi l’establerta per a cada
planta. Aquesta condició no s’aplicarà a la part de
volum que tingui consideració de soterrani.
4. La implantació en el terreny es regirà, en el no previst expressament en aquesta Normativa, per les
condicions generals de les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità i, en el seu cas, per les
normes del PEPCo.
Art. 17. Ocupació
1. L’ocupació màxima no superarà la més alta corresponent a les zones del seu entorn de contacte,
amb el límit màxim del 50 per 100 per a tots els
conceptes contemplats a l’article 14 d’aquestes
Normes. En cas que la peça estigui envoltada per
sistema forestal, l’ocupació per l’edificació no superarà el 10 per 100.
2. Dins de l’ocupació màxima s’hauran d’ubicar
totes les instal·lacions sobre rasant de l’equipament. S’admet un increment de l’ocupació de
l’apartat anterior en un 20 per 100 de la superfície
de l’equipament quan les instal·lacions de qualsevol tipus siguin soterrades, sempre que l’ocupació acumulada per tots els conceptes no superi
el 50 per 100, i tenint en compte el que determina
l’apartat 4) d’aquest article.
3. Als equipaments existents, i independentment de
la situació de disconforme o no del sostre actual,
s’admet que l’ocupació màxima del 50 per 100
pugui ésser exhaurida amb ús d’aparcament soterrat o per instal·lacions a l’aire lliure en superfície,
quan l’ocupació per l’edificació en superfície sigui
inferior a aquest percentatge.
4. Són d’aplicació les reduccions d’ocupació previstes a l’article 255 de les Normes urbanístiques
i, en el seu cas, aquelles altres disposicions que
siguin aprovades per condicionar la implantació
d’edificació aïllada en sòl de gran pendent. Per tal
de determinar l’ocupació màxima, el planejament
de desenvolupament corresponent aportarà un
estudi dels pendents.
5. L’aplicació de les condicions d’aquest article, en
relació amb els criteris contemplats a l’article 20
d’aquestes Normes, es podrà concretar de manera ponderada entre totes elles a la justificació
del planejament derivat.

Art. 18. Ampliacions per raons funcionals
excepcionals
Com a excepció a l’edificabilitat màxima establerta,
els equipaments existents o els que es puguin desenvolupar en un futur podran incrementar, de manera no
acumulativa, la seva edificabilitat en un 10 per 100 de
la màxima permesa, per adaptar-se a la legislació que
afecti el programa funcional o la planificació territorial
sectorial que incideixi en matèria d’equipaments, per
imperatiu de la normativa sectorial que impossibiliti la
continuació de l’activitat en les condicions que determina aquesta Normativa.
Art. 19. Transformació d’equipaments existents
En cas de transformació d’equipaments amb un
volum edificat consolidat, s’admet que es pugui traslladar el sostre existent, total o parcialment, dins de
la mateixa peça amb un pla derivat, sempre que la
nova edificació comporti una millora substancial per a
l’entorn forestal, estigui situada als sòls més propers
al nucli urbà i la cota d’implantació sigui sensiblement
inferior a l’anterior, d’acord amb els criteris establerts
en aquestes Normes. Aquesta opció haurà de comportar la transformació de part de l’equipament en sòl
lliure d’edificació o en espais lliures públics.
Art. 20. Protecció
L’emplaçament i implantació de l’edificació dins d’una
reserva d’equipament serà determinada pel planejament urbanístic corresponent. En tot cas, caldrà preservar les lleres naturals de les rieres amb una amplada mínima de 5 m. a ambdós costats de l’eix, els
pendents superiors al 50 per 100, la vegetació que
pugui ésser assenyalada com a interessant pels serveis tècnics municipals competents o del Consorci del
Parc de Collserola, les masses arbrades i aquells elements que puguin ser objecte d’interès per a la preservació de la qualitat mediambiental. La desviació o
cobriment puntual d’un tram d’una riera s’admet excepcionalment quan es justifiqui en una millora de les
condicions ambientals i de protecció del medi natural
a la resta de les peces d’equipament que formin part
de l’àmbit del Pla.
A efectes d’aquest Pla, no es consideren com a lleres
de rieres les que tinguin consideració de clavegueram
perquè ja han estat objecte de canalització dins del sòl
urbà aigües amunt per a la seva evacuació. En tot cas,
es requerirà informe per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
Es tindran en compte les consideracions següents:
a. La proximitat dels sòls forestals, en relació amb
els forts pendents de les peces d’equipament de
l’àmbit del Pla, requereix que l’ocupació se situï

als punts més propers al continu urbà consolidat.
b. Com a criteri orientatiu per a la formulació de plans
urbanístics derivats, la delimitació de l’ocupació
per l’edificació (E) i les instal·lacions de l’equipament, buscarà respectar la franja meitat més
propera als límits de contacte amb sòls forestals,
prenent com a criteri en dos trams de contacte
contigus (A-B, B-C) l’amplada menor resultant de
cadascun d’ells (figura següent).

Capítol III
Desenvolupament
Art. 21. Desenvolupament del Pla
1. Aquest Pla es desenvoluparà mitjançant plans especials urbanístics o plans de millora urbana per
peces independents, d’iniciativa pública i privada.
2. Els plans derivats podran preveure el destí a sistema d’espais lliures, dels sòls qualificats com a
equipament, sense necessitat de modificar el Pla
general metropolità, en els casos següents:
a. Els previstos per l’article 19 d’aquestes Normes.
b. Els ajustaments de qualificació no superiors al 8
per 100 dels sòls d’equipament incorporats.
c. Els casos en els quals sigui previst la transferència de sostre d’equipament, d’acord amb el
que preveu l’article 35 de la Llei 2/2002, d’urbanisme, de 14 de març, i l’article 73 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, en altres peces situades en
emplaçaments situats per sota de la delimitació
del Parc de Collserola en el PEPCo.
3. La creació de sòls lliures resultant de l’aplicació
d’aquest article no donarà lloc a un increment
d’edificabilitat ni de l’ocupació inicials que surtin
de l’aplicació de les determinacions i criteris
d’aquestes Normes.
Art. 22. Desenvolupament de l’edificabilitat dels
equipaments
1. L’edificabilitat resultant de l’aplicació dels criteris
d’aquestes Normes en una unitat zonal de sisBarcelona 193

tema és la mateixa per a tota la unitat, i és la que
prendrà en consideració el planejament derivat.
L’alteració de la delimitació de les unitats de zona
d’equipaments no podrà donar lloc a un sostre
superior al resultant de l’aplicació d’aquestes
Normes a la zonificació vigent en el moment de
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del Pla
general metropolità.
2. Els equipaments consolidats parcialment podran
ser objecte de segregacions parcials en la mesura
que les parts resultants mantinguin l’edificabilitat
calculada d’acord amb aquestes Normes.
3. A partir de l’edificabilitat assenyalada globalment,
es poden desenvolupar parcialment per parcel·les
les peces unitàries d’equipament, sempre que la
resta disposi d’accés i pugui ser concretada posteriorment respectant els criteris de protecció de
rieres, vegetació, pendents, ambientals i paisatgístics establerts per aquestes Normes. El planejament derivat que es desenvolupi haurà de justificar aquesta condició per a la resta de sòls de
la unitat de referència, tot i que no siguin objecte
del propi planejament. La modificació possible de
la delimitació de la unitat d’equipament a que es
referia l’apartat 1 d’aquest article, no alterarà l’edificabilitat resultant de l’aplicació dels paràmetres
d’aquesta modificació del Pla general metropolità,
a la resta de sòls d’equipament de la mateixa unitat
que no estiguin incorporats dins de l’actuació.

4. Com a criteri de compactació de les actuacions
en equipaments al costat de sòls forestals, quan
es tracti de més d’una peça d’equipament o de
parcel·les discontínues qualificades com a equipament, mitjançant planejament derivat es podrà
concentrar l’edificabilitat en una d’elles, sempre
que no siguin superats els paràmetres globals
d’ocupació i edificabilitat resultants globalment,
s’alliberi d’edificabilitat la peça més inserida en
sòls forestals i que les alçades resultants de l’edificació no siguin superiors a les assenyalades a
l’article 16 d’aquestes Normes. Aquesta transferència de sostre també es podrà fer efectiva
mitjançant planejament derivat en equipaments
exteriors a l’àmbit d’aquesta modificació del Pla
general metropolità, sempre que es justifiqui als
criteris i objectius de protecció del Parc de Collserola exposats en la mateixa.
Disposició addicional
Als efectes previstos a l’article 25 de les Normes del
PEPCo, en relació amb les determinacions dels articles 31 i amb els apartats 1 i 2 de l’article 32, es determina la innecessarietat de destinació a equipament de
la finca situada a la carretera de Sant Cugat, 237-239
(antic hotel de Sant Jeroni), declarada en situació legal
de ruïna.

• Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del
Poblenou-Districte 22@bcn, a barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del
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industrials del Poblenou-Districte d’Activitats 22@ bcn, de B

Municipi de Barcelona, en la sessió d’1 de març de 2006. (DOGC núm. 4654 de 14/06/2006).
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• Modificació del Pla General Metropolità als àmbits I, V i VI del Port Vell, al sector est
de can Tunis Nou i al sector TMB Zona Franca, al terme municipal de Barcelona. Aprovada
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió d’22 de maig de 2006.
(DOGC núm. 4654 de 14/06/2006).
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• Modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotaci-

onal i concreció dels sols als quals s’assigna aquesta qualificació, al terme municipal de
Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió

d’1 de juny de 2006. (DOGC núm. 4724 de 22/09/2006).
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6LVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVFODX+'

$UW'HILQLFLy
 &RUUHVSRQDTXHVWDTXDOLILFDFLyDOVzOGHOPXQLFLSLGH%DUFHORQDTXHHVGHVWLQDDODUHDOLW]DFLy
G¶DFWXDFLRQVS~EOLTXHVG¶KDELWDWJHGLULJLGHVDVDWLVIHUHOVUHTXHULPHQWVWHPSRUDOVGHFROÂOHFWLXV
GH SHUVRQHV DPE QHFHVVLWDWV G¶DVVLVWqQFLD R HPDQFLSDFLy MXVWLILFDGHV HQ SROtWLTXHV VRFLDOV
SUqYLDPHQW GHILQLGHV G¶DFRUG DPE HO TXH SUHYHX O¶DUWLFOH  GHO 7H[W 5HIyV GH OD /OHL
G¶8UEDQLVPHFRPSDWLEOHVDPEXVRVG¶HTXLSDPHQWS~EOLF
 /D QRYD TXDOLILFDFLy G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV FODX +'  V¶LQWHJUD FRP D XQ ~V
GRWDFLRQDO HVSHFtILF GLQV HOV VLVWHPHV GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj TXH HV GHVHQYROXSD HQ
WHUUHQ\VGHGRPLQLS~EOLF
 $TXHVWV VzOV HV TXDOLILTXHQ PLWMDQoDQW OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 (OV SODQV
HVSHFLDOVXUEDQtVWLFVRHOVSODQVGHPLOORUDXUEDQDGHVHQYROXSHQDTXHVWVLVWHPD
$UW7LSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV
 (QIXQFLyGHOFROÂOHFWLXDOTXDOYDQGHVWLQDWVHVGLVWLQJHL[HQHQXQDSULPHUDLQVWjQFLDHOVWLSXV

G¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVVHJHQWV
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 $TXHVWV VzOV HV TXDOLILTXHQ PLWMDQoDQW OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 (OV SODQV
HVSHFLDOVXUEDQtVWLFVRHOVSODQVGHPLOORUDXUEDQDGHVHQYROXSHQDTXHVWVLVWHPD
$UW7LSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV
 (QIXQFLyGHOFROÂOHFWLXDOTXDOYDQGHVWLQDWVHVGLVWLQJHL[HQHQXQDSULPHUDLQVWjQFLDHOVWLSXV
G¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVVHJHQWV
D  +DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVFODX+'M
E  +DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQFODX+'J
F  (Q OHV DFWXDFLRQV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV GHILQLGHV DOV DSDUWDWV D  L E  V¶KL SRGUDQ
SUHYHXUHFRPD~VQRSULQFLSDOKDELWDWJHVGHVWLQDWVDFROÂOHFWLXVDPEQHFHVVLWDWVG¶DWHQFLy
VRFLDOTXHREHHL[LQDSURJUDPHVVRFLDOVSUqYLDPHQWFRQFUHWDWV
 0LWMDQoDQW OD WUDPLWDFLy GH OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj SRGUDQ
LQWHJUDUVH HQ DTXHVWD TXDOLILFDFLy UHVHUYHV GH VzO SHU D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV S~EOLFV
GHVWLQDWVDDOWUHVFROÂOHFWLXVDPEUHTXHULPHQWVDQjOHJVDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOH
 /D FRQFUHFLy GHO GHVWt GHO VzO D XQ GHOV WLSXV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV R OD PXWDFLy GHO MD
DVVLJQDW UHTXHULUj OD WUDPLWDFLy G¶XQ 3OD HVSHFLDO XUEDQtVWLF R G¶XQ 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHO
FDV TXH OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0 QR KDJXpV FRQFUHWDW HO WLSXV R SHU PRGLILFDU HO GHILQLW SHU
DTXHVWD



 (O SOD HVSHFLDO XUEDQtVWLF R HO SOD GH PLOORUD XUEDQD GHILQLUj TXDQ FRUUHVSRQJXL OD SDUW GH

O¶HGLILFDFLy TXH HV GHVWLQL D XQ GHOV HTXLSDPHQWV SUHYLVWRV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 GHO
3*0
 $L[tPDWHL[ODPXWDFLyGHOGHVWtGHOVzOGHOG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVFODX+'DXQDOWUH~V
GRWDFLRQDOGHOVSUHYLVWRVDO¶DUWLFOHGHOHV 1RUPHVXUEDQtVWLTXHVHVSRGUjIHUPLWMDQoDQW
XQSODHVSHFLDOXUEDQtVWLFRXQSODGHPLOORUDXUEDQD
 (OV VzOV GHVWLQDWV D KDELWDWJH GRWDFLRQDO WHQHQ HO FDUjFWHU GH VLVWHPD D WRWV HOV HIHFWHV
(VSHFtILFDPHQWHOVVzOVDPEDTXHVWDTXDOLILFDFLyHVWDQVXEMHFWHVDFHVVLyREOLJDWzULDLJUDWXwWD
HQFDVG¶HVWDULQFORVRVHQHOVjPELWVGHJHVWLyFRUUHVSRQHQWV$L[tPDWHL[HOVKLpVG¶DSOLFDFLy
HOTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHOHV1188GHO3*0VREUHFzPSXWG¶HGLILFDELOLWDWGHOHVGRWDFLRQV
S~EOLTXHV
$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODX+'
 (OVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVHVSURPRXUDQHQUqJLPGHOORJXHULHQOHVFRQGLFLRQVTXHSHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQoDPHQWG¶DFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH
 (O GHVHQYROXSDPHQW L JHVWLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV V¶DFROOLUj D DOJXQ GHOV UqJLPV
VHJHQWV
(Q HOV VzOV GH WLWXODULWDW S~EOLFD PXQLFLSDO OD FRQVWUXFFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV L OD
VHYD JHVWLy SRGUj UHDOLW]DUVH SHU O¶$MXQWDPHQW GLUHFWDPHQW DPE FRQYHQL DPE XQD DOWUD
$GPLQLVWUDFLy R Ep DPE SDUWLFLSDFLy GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD PLWMDQoDQW O¶DWRUJDPHQW G¶XQ
GUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYD
(OV VzOV TXDOLILFDWV FRP D HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL FODXV D E R  R DPE XQD DOWUD
TXDOLILFDFLyGHVzOGRWDFLRQDOHGLILFDEOHGHWLWXODULWDWSULYDGDTXHHVTXDOLILTXLQPLWMDQoDQW
OD FRUUHVSRQHQW 0RGLILFDFLy GHO 3*0 G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX +'  HV
GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQoDQW XQ 3OD HVSHFLDO LQWHJUDO TXH FRQFUHWDUj HO WLSXV DVVLJQDW
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GHILQLUj OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy HO SURJUDPD IXQFLRQDO GHWDOODW GH O¶DFWXDFLy L HOV XVRV

VHYD JHVWLy SRGUj UHDOLW]DUVH SHU O¶$MXQWDPHQW GLUHFWDPHQW DPE FRQYHQL DPE XQD DOWUD
$GPLQLVWUDFLy R Ep DPE SDUWLFLSDFLy GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD PLWMDQoDQW O¶DWRUJDPHQW G¶XQ
GUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYD
(OV VzOV TXDOLILFDWV FRP D HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL FODXV D E R  R DPE XQD DOWUD
TXDOLILFDFLyGHVzOGRWDFLRQDOHGLILFDEOHGHWLWXODULWDWSULYDGDTXHHVTXDOLILTXLQPLWMDQoDQW
OD FRUUHVSRQHQW 0RGLILFDFLy GHO 3*0 G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX +'  HV
GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQoDQW XQ 3OD HVSHFLDO LQWHJUDO TXH FRQFUHWDUj HO WLSXV DVVLJQDW L
GHILQLUj OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy HO SURJUDPD IXQFLRQDO GHWDOODW GH O¶DFWXDFLy L HOV XVRV
FRPSOHPHQWDULVTXHV¶DGPHWLQDL[tFRPHOVWHUPLQLVG¶HGLILFDFLyLSRVDGDHQIXQFLRQDPHQW
GH O¶RSHUDFLy G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV $TXHVW 3OD HVSHFLDO KDXUj GH UHGDFWDUVH HQ XQ
WHUPLQLQRVXSHULRUDTXDWUHPHVRVGHO¶HQWUDGDHQYLJRUGHOD0RGLILFDFLyGHO3*0
(O3ODHVSHFLDOV¶KDXUjG¶DMXVWDUDODIyUPXODGHJHVWLyVHJHQW
&HVVLyOOLXUHGHFjUUHJXHVLJUDYjPHQVGHOVzOTXHHVSURSRVLTXDOLILFDUGHVLVWHPD
G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX +'  L GHOV WHUUHQ\V DIHFWDWV D VLVWHPHV LQFORVRV HQ
O¶DFWXDFLy
/¶$MXQWDPHQWDWRUJDUjXQGUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLySHUXQWHUPLQLPj[LPGH
DQ\VDOVWLWXODUVTXHFHGHL[LQHOVzORDTXLDTXHVWVGHVLJQLQSHUDODFRQVWUXFFLyL
H[SORWDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV (Q DTXHVW FDV OD FRQWUDSUHVWDFLy TXHGDUj
FRPSHQVDGDSHUODFRQVWLWXFLyG¶DTXHVWGUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLy

 $UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



 /¶HGLILFDFLy HQ HOV VzOV TXDOLILFDWV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV V¶DMXVWDUj DO WLSXV
G¶RUGHQDFLy LQWHQVLWDW HGLILFDWzULD L FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHILQLWV D OD ILW[D XUEDQtVWLFD GH
FDGDVFXQGHOVVzOVDPEDTXHVWDTXDOLILFDFLyG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHO¶HQWRUQ
 /¶HGLILFDFLy SRGUj GHVHQYROXSDUVH SHU OOLFqQFLD GLUHFWD HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV D
O¶DSDUWDWDQWHULRUOOHYDWTXHOHVILW[HVQRUPDWLYHVGLVSRVLQODUHGDFFLySUqYLDG¶XQSODHVSHFLDO
XUEDQtVWLF R G¶XQ SOD GH PLOORUD XUEDQD (Q HO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV TXDOLILFDFLRQV +'M
TXHUHTXHUHL[HQSODQHMDPHQWGHULYDWDTXHVWHVUHIHULUjQHFHVVjULDPHQWDOFRQMXQWGHO¶jPELW
TXDOLILFDWG¶HTXLSDPHQW
 /D PRGLILFDFLy GH OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHILQLGHV HQ OHV ILW[HV QRUPDWLYHV UHTXHULUj OD
WUDPLWDFLyG¶XQSODGHPLOORUDXUEDQD
 3HUDWRWDOOzQRUHJXODWH[SUHVVDPHQWHQDTXHVWD1RUPDWLYDUHJHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVGHOHV
1188SHUDOWLSXVG¶RUGHQDFLyDVVLJQDWDOFRUUHVSRQHQWVzO
 (OV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV PtQLPHV
G¶KDELWDELOLWDW GHO 'HFUHW  GH  G¶RFWXEUH VREUH UHTXLVLWV PtQLPV G¶KDELWDELOLWDW HQ
HOV KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV 0HWURSROLWDQHV G¶(GLILFDFLy
G¶DSOLFDFLyVLPXOWjQLD

+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ +'J 
$UW'HILQLFLy
 (VTXDOLILFDFRPDKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQFODX+'JHOVzOTXHHVGHVWLQD
DODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVHQUqJLPGHOORJXHUDVVHTXLEOHGHVWLQDWVH[SUHVVDPHQWDODJHQW
JUDQDXWzQRPDOHVFLUFXPVWjQFLHVVRFLRIDPLOLDUVGHODTXDOQROLSHUPHWHQURPDQGUHDODVHYD
OODU
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 (OVVzOVTXHV¶DIHFWHQDDTXHVWGHVWtVyQHOVTXHFRQVWHQDOHVILW[HVXUEDQtVWLTXHVG¶DTXHVWD

HOV KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV 0HWURSROLWDQHV G¶(GLILFDFLy
G¶DSOLFDFLyVLPXOWjQLD

+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ +'J 
$UW'HILQLFLy
 (VTXDOLILFDFRPDKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQFODX+'JHOVzOTXHHVGHVWLQD
DODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVHQUqJLPGHOORJXHUDVVHTXLEOHGHVWLQDWVH[SUHVVDPHQWDODJHQW
JUDQDXWzQRPDOHVFLUFXPVWjQFLHVVRFLRIDPLOLDUVGHODTXDOQROLSHUPHWHQURPDQGUHDODVHYD
OODU
 (OVVzOVTXHV¶DIHFWHQDDTXHVWGHVWtVyQHOVTXHFRQVWHQDOHVILW[HVXUEDQtVWLTXHVG¶DTXHVWD
0RGLILFDFLyGHO3*0TXDOLILFDWVDPEDQWHULRULWDWFRPDHTXLSDPHQW
 $TXHVWHV ILW[HV WHQHQ FDUjFWHU QRUPDWLX ,QFRUSRUHQ OHV TXDOLILFDFLRQV SURSRVDGHV L OHV
FRQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyGHFDGDVFXQGHOVjPELWVG¶DFWXDFLy
$UW'HVWtGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ
 (OVVzOVTXDOLILFDWVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQHVGHVWLQDUDQDODFRQVWUXFFLy
G¶KDELWDWJHVHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHLDMXVWDWVDODWLSRORJLDTXHHVGHILQHL[
FRP D ³KDELWDWJHV WXWHODWV SHU D OD JHQW JUDQ´ HQ HO 'HFUHW  GH  GH MXOLRO GH
5HJXODFLyGHO6LVWHPD&DWDOjGH6HUYHLV6RFLDOV



 6¶DGPHWHQHOVXVRVGRWDFLRQDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHV8UEDQtVWLTXHVGHO3*0
FRPSDWLEOHVDPEO¶KDELWDWJH

 (QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJH
$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy
 /¶HGLILFDFLyHQ HOVVzOVTXDOLILFDWV G¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHU D OD JHQW JUDQ V¶DMXVWDUj D OHV
FRQGLFLRQV GHILQLGHV D OD ILW[D XUEDQtVWLFD GH FDGDVFXQ GHOV VzOV DPE DTXHVWD TXDOLILFDFLy
G¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHO¶HQWRUQ
 /D PRGLILFDFLy GH OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHILQLGHV HQ OHV ILW[HV QRUPDWLYHV UHTXHULUj OD
WUDPLWDFLyG¶XQSODGHPLOORUDXUEDQD
 (OV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D OD JHQW JUDQ KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV
PtQLPHV G¶KDELWDELOLWDW GHO 'HFUHW  GH  G¶RFWXEUH VREUH UHTXLVLWV PtQLPV
G¶KDELWDELOLWDW HQ HOV KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV 0HWURSROLWDQHV
G¶(GLILFDFLyG¶DSOLFDFLyVLPXOWjQLD

',6326,&,Ï$'',&,21$/35,0(5$


(O SODQHMDPHQW SRGUj SUHYHXUH OD LQFRUSRUDFLy GH QRXV VzOV D OD TXDOLILFDFLy GH GRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQHQHOPDUFGHOHVSROtWLTXHVVRFLDOVTXHHVGHILQHL[LQD
O¶HIHFWH/DPDWHULDOLW]DFLyGHODTXDOLILFDFLyFODX+'HQDTXHVWVVzOVUHTXHULUjODWUDPLWDFLyGHOD
FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 (Q HO FDV G¶LQFRUSRUDU VzOV TXDOLILFDWV DQWHULRUPHQW
G¶HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL OD 03*0 KDXUj GH MXVWLILFDU TXH QR HV FRPSURPHWHQ OHV UHVHUYHV
G¶HTXLSDPHQWGHODFLXWDWPLWMDQoDQWODLQFRUSRUDFLyG¶XQHVWXGLGHODLQFLGqQFLDGHODSURSRVWDHQ
UHODFLy DPE HO EDODQo GHO VzO G¶HTXLSDPHQW TXH FRQVWD HQ HO FDStWRO  GH OD 0HPzULD G¶DTXHVWD
0RGLILFDFLy
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G¶KDELWDELOLWDW HQ HOV KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV 0HWURSROLWDQHV
G¶(GLILFDFLyG¶DSOLFDFLyVLPXOWjQLD

',6326,&,Ï$'',&,21$/35,0(5$


(O SODQHMDPHQW SRGUj SUHYHXUH OD LQFRUSRUDFLy GH QRXV VzOV D OD TXDOLILFDFLy GH GRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQHQHOPDUFGHOHVSROtWLTXHVVRFLDOVTXHHVGHILQHL[LQD
O¶HIHFWH/DPDWHULDOLW]DFLyGHODTXDOLILFDFLyFODX+'HQDTXHVWVVzOVUHTXHULUjODWUDPLWDFLyGHOD
FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 (Q HO FDV G¶LQFRUSRUDU VzOV TXDOLILFDWV DQWHULRUPHQW
G¶HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL OD 03*0 KDXUj GH MXVWLILFDU TXH QR HV FRPSURPHWHQ OHV UHVHUYHV
G¶HTXLSDPHQWGHODFLXWDWPLWMDQoDQWODLQFRUSRUDFLyG¶XQHVWXGLGHODLQFLGqQFLDGHODSURSRVWDHQ
UHODFLy DPE HO EDODQo GHO VzO G¶HTXLSDPHQW TXH FRQVWD HQ HO FDStWRO  GH OD 0HPzULD G¶DTXHVWD
0RGLILFDFLy
',6326,&,Ï$'',&,21$/6(*21$
 $OVVzOVGHVWLQDWVDODGRWDFLyKDELWDWJHVSHUDMRYHVDOVHPSODoDPHQWVGHO3DVVHLJG¶8UUXWLDL
GH OD 0DTXLQLVWD TXDOLILFDWV FRP D KM G¶DFRUG DPE HO SODQHMDPHQW YLJHQW VH¶OV DMXVWD OD
TXDOLILFDFLy GH VLVWHPD G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV FODX +'M G¶DFRUG DPE OD QRYD
RUGHQDFLyTXHFRQVWDDOHVILW[HVQRUPDWLYHVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWD'LVSRVLFLy$GGLFLRQDO
 (OV VzOV TXH G¶DFRUG DPE HO SODQHMDPHQW YLJHQW HVWDYHQ GHVWLQDWV D OD GRWDFLy G¶KDELWDWJHV
SHU D MRYHV FODX KM DOV HPSODoDPHQWV GHO FDUUHU 3LQWRU $OVDPRUD L )HUUDQ -XQR\ HV
TXDOLILTXHQUHVSHFWLYDPHQWFRPDVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVFRPXQLWDULVLGRWDFLRQVDFWXDOVGH
FDUjFWHUORFDOFODXDLFRPDVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVFRPXQLWDULVLGRWDFLRQVGHQRYDFUHDFLy
GH FDUjFWHU ORFDO FODX E G¶DFRUG DPE O¶RUGHQDFLy GH OHV ILW[HV QRUPDWLYHV FRUUHVSRQHQWV D
DTXHVWD'LVSRVLFLy$GGLFLRQDO



 /HV ILW[HV D OHV TXDOV HV UHPHWHQ HOV DSDUWDWV  L  G¶DTXHVWD 'LVSRVLFLy $GGLFLRQDO WHQHQ
FDUjFWHU QRUPDWLX ,QFRUSRUHQ OHV TXDOLILFDFLRQV YLJHQWV OHV SURSRVDGHV L OHV FRQGLFLRQV
G¶RUGHQDFLyGHFDGDVFXQGHOVHPSODoDPHQWV
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(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

3RXGHOD)LJXHUD-DXPH*LUDOW0RQWDQ\DQV&DUGHUV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

Pð
Pð

 6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOXUEDQtVWLFGHODGRWDFLyG¶KDELWDWJHV
SHU D MRYHV D O¶LOOD GHOLPLWDGD SHOV FDUUHUV GH -DXPH *LUDOW 3RX GH OD
)LJXHUDL0RQWDQ\DQVDSURYDWGHILQLWLYDPHQWO¶G¶DEULOGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(
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(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

6DQW$QWRQL0DULD&ODUHW

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



Pð
Pð VRVWUHUHVXOWDQWGHOHVFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 


7LSXVG¶RUGHQDFLy DOLQHDFLyGHYLDO
)RQGjULDHGLILFDEOHPVHJRQVHGLILFLVFRQIURQWDQWV
1RPGHSODQWHV 3%3
$OoDGDPj[LPD P

3HUWRWDOOzQRH[SUHVVDPHQWGHILQLWV¶DSOLFDUjHOTXHHVWDEOHL[HQOHV1188GHO3*0SHUDOD]RQDDOOHYDWGHOTXH
GLVSRVDO¶DUW
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6DUGHQ\D$OLEHL

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
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Pð
Pð VRVWUHUHVXOWDQWGHOHVFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDOVFDUUHUVGH6DUGHQ\DL
$Ot%HLDSURYDWGHILQLWLYDPHQWO¶G¶DEULOGH
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3URSLHWDWGHOVzO

/RQGUHV9LOODUURHO

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
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Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy GH OD GRWDFLy
G¶KDELWDWJHV SHU D MRYHV L HTXLSDPHQW HVFRODU HVSRUWLX DO FDUUHU GH
/RQGUHV  L 9LOODUURHO  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH
IHEUHUGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(
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(PSODoDPHQW
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*UDQ9LDGHOHV&RUWV&DWDODQHV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
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6RVWUHPj[LPVzO+'M
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1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy






Pð
Pð
Pð


6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOG¶RUGHQDFLyGHODGRWDFLyG¶KDELWDWJHV
SHUDMRYHVLHTXLSDPHQWSHUDODJHQWJUDQVLWXDWDOD*UDQ9LDGHOHV
&RUWV &DWDODQHV   GH %DUFHORQD 3O &HUGj  DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHIHEUHUGH

(PSODoDPHQWHQHOTXDOHVGHVHQYROXSDFRQMXQWDPHQWXQDRSHUDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQ

48$/,),&$&,Ï352326$'$(
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$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
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Pð
Pð

7LSXVG¶RUGHQDFLy
3HUtPHWUHUHJXODGRU
3HUILOUHJXODGRU
&RWDUHIHUqQFLD3%


YROXPHWULDHVSHFtILFDGHFRQILJXUDFLyIOH[LEOH
YHGHILQLWSHOVOtPLWVGHOD]RQD+'M
2FXSDFLyHQSODQWD
YHGHILQLWSHUXQSODKRULW]RQWDODXQDDOoDGDGH
PFRUUHVSRQHQWD3%
OD PHVXUDGD HQ HO SXQW PLJ GH OD IDoDQD GHO
FDUUHU6DQW(ORL

48$/,),&$&,Ï352326$'$(
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*UDQ9LD/;/;0LQHULD/;4XtPLFD/8

*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
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Pð
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6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODGHPLOORUDXUEDQDG¶RUGHQDFLyGHODGRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVDOFDUUHU4XtPLFD/8%DUFHORQDDSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH
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Pð
Pð

7LSXVG¶RUGHQDFLy
3HUtPHWUHUHJXODGRU


YROXPHWULDHVSHFtILFDGHFRQILJXUDFLyIOH[LEOH
YHGHILQLWSHOVOtPLWVGHOD]RQD+'M
2FXSDFLyHQSODQWDGHOSHUtPHWUH

0pV HQOOj GHO SHUtPHWUH V¶DGPHWHQ HOV

FRVVRVVRUWLQWVUHJXODWVDO¶DUW,,,
3HUILOUHJXODGRU
YH GHILQLW SHU XQ SOD KRULW]RQWDO D XQD DOoDGD

GHPFRUUHVSRQHQWD3%

3HU GDPXQW G¶DTXHVWD DOoDGD V¶DGPHWHQ HOV

HOHPHQWVUHJXODWVDO¶DUWDF 
&RWDGHUHIHUqQFLD3% FRUUHVSRQ D OD UDVDQW GH OD YRUHUD HQ HO SXQW

G¶LQWHUVHFFLy HQWUH HOV FDUUHUV 0DUH GH 'pX

GHO3RUWL&LVHOO
48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQWV0RQWMXwF,,,%521=( 
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

%URQ]H

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'MJ
6RVWUHPj[LPVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'J

1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

Pð
Pð
Pð
PðDOWUHVXVRVG¶HTXLSDPHQWHQ3%


6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODGHPLOORUDXUEDQDSHUDO¶RUGHQDFLyGHODGRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLJHQWJUDQLO¶HTXLSDPHQWSUHYLVWDOFDUUHU%URQ]H
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH






(PSODoDPHQWHQHOTXDOHVGHVHQYROXSDFRQMXQWDPHQWXQDRSHUDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQ

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 223






























































/HV&RUWV,9%$&$5'Ë
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

7UDYHVVHUDGHOHV&RUWV%-DUGLQV%DFDUGt
DLD
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



224 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHU OD 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3(5, GHO VHFWRU
%DFDUGt SHU D O¶DPSOLDFLy G¶XVRV L FRQFUHFLy GH OHV FRQGLFLRQV
G¶HGLILFDFLyGHO¶HTXLSDPHQWLODGRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDWV
D OD 7UDYHVVHUD GH OHV &RUWV FDQWRQDGD DPE HO FDUUHU GH %HQDYHQW
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































/HV&RUWV,9-2$48,0$/%$55$1
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

$UGHQD-RDTXLP$OEDUUDQ5RQGDGH'DOW

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D OD GRWDFLy
G¶KDELWDWJHV SHU D MRYHV VLWXDGD DO FDUUHU $OEDUUDQ  L  DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHPDLJGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 225






























































6DUULj6DQW*HUYDVL9&$5/(65,%$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DUOHV5LED

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



226 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDOFDUUHUGH&DUOHV5LED
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHIHEUHUGH
48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DUULj6W*HUYDVL9&$1&$5$//(8
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DQ&DUDOOHX

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHU OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0 SHU D O¶RUGHQDFLy GHO
SDUFGHO7RUUHQWGHOHV0RQJHVD6DUULjDSURYDGDGHILQLWLYDPHQWHO
GHIHEUHUGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 227






























































+RUWD*XLQDUGy9,,(1&$51$&,Ï
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

(QFDUQDFLy

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD/DSDUFHOÂODpVSULYDGD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



228 Barcelona

Pð
Pð

7LSXVG¶RUGHQDFLy
YROXPHWULDHVSHFtILFDGHFRQILJXUDFLyIOH[LEOH
3HUtPHWUHUHJXODGRU YH GHILQLW SHOV OtPLWV GH OD ]RQD +'M 2FXSDFLy

HQSODQWD
3HUILOUHJXODGRU
YH GHILQLW SHU XQ SOD KRULW]RQWDO D XQD DOoDGD GH

PFRUUHVSRQHQWD3%
&RWDUHIHUqQFLD3% ODPHVXUDGDHQHOSXQWPLJGHODIDoDQDGHO

FDUUHU(QFDUQDFLy
48$/,),&$&,Ï352326$'$(






























+RUWD*XLQDUGy9,,0$5,1$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

0DULQD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO XUEDQtVWLF SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLHTXLSDPHQWSHUDODJHQWJUDQVLWXDW
DO FDUUHU 0DULQD  L  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  G¶RFWXEUH
GH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(











Barcelona 229






























































+RUWD*XLQDUGy9,,7(2'25//25(17(
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

7HRGRU/ORUHQWH%

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV
ÒVSODQWDEDL[D

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð VRVWUHUHVXOWDQWGHOHVFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

HTXLSDPHQW
7LSXVG¶RUGHQDFLyDOLQHDFLyGHYLDO
IRQGjULDHGLI
WRWDOPHQWHGLILFDEOH
QGHSODQWHV
3%
DOoDGDPj[LPD P
HVGHL[DUjXQSRU[RHQ3%HQIURQWGHOFDUUHU7HRGRU/ORUHQWHDPEXQD
DPSODGDPtQLPDGHP

3HUDWRWDOOzQRH[SUHVVDPHQWGHILQLWV¶DSOLFDUjHOTXHHVWDEOHL[HQOHV1188GHO3*0SHUDOD]RQDEOOHYDWGHOTXH
GLVSRVDO¶DUW



230 Barcelona

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































1RX%DUULV9,,,$1'5(81,1
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

3DVVHLJG¶$QGUHX1LQ5RVVHOOyL3RUFHO3O*DEULHO$ORPDU

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy GH OD GRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDOSDVVHLJG¶$QGUHX1LQ&5RVVHOOyL
3RUFHO L OD SODoD GH *DEULHO $ORPDU DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH
IHEUHUGH
48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 231






























































1RX%DUULV9,,,0$18(/6$1&+2
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

0DQXHO6DQFKR$Y5LRGH-DQHLUR

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð


7LSXVG¶RUGHQDFLy
DOLQHDFLyGHYLDO
)RQGjULDHGLILFDEOH P,QWHULRUG¶LOODHGLILFDEOHHQ3%
1RPGHSODQWHV
3%3
$OoDGDPj[LPD
P


3HUDWRWDOOzQRH[SUHVVDPHQWGHILQLWV¶DSOLFDUjHOTXHHVWDEOHL[HQOHV1188GHO3*0SHUDOD]RQDEOOHYDWGHOTXH
GLVSRVDO¶DUW







232 Barcelona

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































1RX%DUULV9,,,9,/$'526$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

9LD)DYqQFLD9LODGURVD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLy G¶KDELWDWJHV SHU D MRYHV D OD 9LD )DYqQFLD FDQWRQDGD DPE HO
FDUUHUGH9LODGURVDDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHMXQ\GH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 233






























































1RX%DUULV9,,,/$6(/9$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

6HOYD

3ULYDGD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



234 Barcelona

Pð
Pð

7LSXVG¶RUGHQDFLy

3HUtPHWUHUHJXODGRU

YROXPHWULDHVSHFtILFDGHFRQILJXUDFLyIOH[LEOH

YH GHILQLW SHOV OtPLWV GH OD ]RQD +'M
2FXSDFLy HQ SODQWD  GHO SHUtPHWUH 0pV
HQOOj GHO SHUtPHWUH V¶DGPHWHQ HOV FRVVRV
VRUWLQWVUHJXODWVDO¶DUW,,,
3HUILOUHJXODGRU
YH GHILQLW SHU XQ SOD KRULW]RQWDO D XQD DOoDGD
GH P FRUUHVSRQHQW D 3% 3HU GDPXQW
G¶DTXHVWD DOoDGD V¶DGPHWHQ HOV HOHPHQWV
UHJXODWVDO¶DUWDF 
&RWD GH UHIHUqQFLD 3% OD PHVXUDGD HQ HO SXQW PLJ GH OD IDoDQD GHO
FDUUHUGHOD6HOYD
48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































1RX%DUULV9,,,$,*8$%/$9$ 
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

$LJXDEODYD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'MJ
6RVWUHPj[LPVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy






Pð
Pð
Pð


6yQ OHV GHILQLGHV SHO 7H[W 5HIzV GH OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0 DOV jPELWV
GHO EDUUL GH 5RTXHWHV GH WHUUHQ\V OLPtWURIV VLWXDWV HQ HOV EDUULV GH
7ULQLWDW 1RYD L GH &DQ\HOOHV L GH OHV ILQTXHV VLWXDGHV D OD 5DPEOD
&DoDGRU  L DO FDUUHU ,VDUG  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH
PDLJGH

(PSODoDPHQWHQHOTXDOHVGHVHQYROXSDFRQMXQWDPHQWXQDRSHUDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQ

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 235






























































6DQW$QGUHX,;78&80$1
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

7XFXPDQ

3DWURQDW0XQLFLSDOGHO¶+DELWDWJH



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



236 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy GH OD GRWDFLy
G¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDOFDUUHUGH7XFXPDQDSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHIHEUHUGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQW$QGUHX,;&$03'(/)(552
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DPSGHO)HUUR

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO XUEDQtVWLF SHU D O¶RUGHQDFLy
YROXPqWULFD GH OD ]RQD KM GH OD 6DJUHUD 6HFWRU 6DQW $QGUHX
6DJUHUD&DPSGHO)HUURDSURYDWO¶G¶DEULOGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 237






























































6DQW$QGUHX,;6$17$'5,¬
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

6DQW$GULj%DODUt-RYDQ\

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð


7LSXVG¶RUGHQDFLy
DOLQHDFLyGHYLDO
)RQGjULDHGLILFDEOH P
1GHSODQWHV
3%3
$OoDGDPj[LPD
P


3HUDWRWDOOzQRH[SUHVVDPHQWGHILQLWV¶DSOLFDUjHOTXHHVWDEOHL[HQOHV1188GHO3*0SHUDOD]RQDEOOHYDWGHOTXH
GLVSRVDO¶DUW





238 Barcelona

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQW$QGUHX,;*$5&,/$62
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

*DUFLODVR

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV


Pð
Pð


&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy YROXPqWULFD GH OHV
SDUFHOÂOHV VLWXDGHV HQWUH HOV FDUUHUV GH *DUFLODVR GH OD 6DJUHUD L GH
&LXWDWG¶(O[DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOG¶RFWXEUHGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 239






























































6DQW0DUWt;6(/9$'(0$5
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

6HOYDGH0DU

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD


3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
4XDOLILFDFLyGHOVzO+'M
4XDOLILFDFLyGHOVzO KV
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV
6RVWUHPj[LPVzO KV
1RPKDELWDWJHVHVWLPDW
&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



240 Barcelona

Pð
Pð
Pð

Pð

(O VLVWHPD +'M L OD ]RQD  KV HV GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQoDQW XQ
SURMHFWHXQLWDULDPEVXEMHFFLyDOVSDUjPHWUHVGHVzOLVRVWUHDVVLJQDWVD
FDGDVFXQ GHOV GRV XVRV L G¶DFRUG DPE OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV
G¶HGLILFDFLy
7LSXVG¶RUGHQDFLy
YROXPHWULDHVSHFtILFDGHFRQILJXUDFLyIOH[LEOH
3HUtPHWUHUHJXODGRU YHGHILQLWSHOVOtPLWVGHOD]RQD+'M KV

2FXSDFLyHQSODQWD

3HUILOUHJXODGRU

YH GHILQLW SHU XQ SOD KRULW]RQWDO VLWXDW D OD
PDWHL[D

DOoDGD

TXH

O¶HGLILFL

FRQIURQWDQW

FRUUHVSRQHQWD3%
&RWDUHIHUqQFLD3% ODPHVXUDGDHQHOSXQWPLJGHODIDoDQDGHO
FDUUHU 6HOYD GH 0DU
48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQW0DUWt;5$0217855Ï
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

5DPRQ7XUUy

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



Pð
Pð

7LSXVG¶RUGHQDFLy DOLQHDFLyGHYLDO
)RQGjULDHGLILFDEOHWRWDOPHQWHGLILFDEOH
1RPGHSODQWHV 3%3
$OoDGDPj[LPD P


3HUDWRWDOOzQRH[SUHVVDPHQWGHILQLWV¶DSOLFDUjHOTXHHVWDEOHL[HQOHV1188GHO3*0SHUDOD]RQDDOOHYDWGHOTXH
GLVSRVDO¶DUW




48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 241






























































6DQW0DUWt;&$0Ë$17,&'(9$/Ê1&,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DPtDQWLFGH9DOqQFLD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



242 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLO¶HTXLSDPHQWSUHYLVWDO&DPtDQWLFGH
9DOqQFLDDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQW0DUWt;38-$'(6
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

3XMDGHV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

/HV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy VyQ OHV TXH GHWHUPLQD OD 0RGLILFDFLy GHO
3(5,GHOVHFWRU/OXOO3XMDGHVL/OHYDQWGHOD03*0SHUDODUHQRYDFLy
GHOHVjUHHVLQGXVWULDOVGHO3REOHQRXSHUDO¶HTXLSDPHQW#OOHYDWGHO
TXHV¶HVWDEOHL[DFRQWLQXDFLy

O¶DOoDGDGHPFRUUHVSRQGUjDXQEORFGH3%(OEORFGH3%
WLQGUjXQDDOoDGDGHP

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 243






6DQW0DUWt;35,0

'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

$Y3ULP9LD7UDMDQD
YjULHV
3ULYDGD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHOVzO+'M
Pð
6RVWUHPj[LPVzO+'M
Pð
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV












































&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



244 Barcelona

/DUHVHUYDGHVzOSHUDOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVVHVLWXDUjGLQVO¶jPELW
GHO6HFWRU3ULPGHOD0RGLILFDFLyGH3*0GHO6HFWRUGH6DQW$QGUHX
6DJUHUDDGHVHQYROXSDUPLWMDQoDQWXQ3ODGHPLOORUDXUEDQD(O308
ORFDOLW]DUj OD VXSHUItFLH Pj[LPD GH  P HQ IXQFLy GH O¶RUGHQDFLy
JHQHUDO L FRQFUHWDUj OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy UHVSHFWDQW XQ VRVWUH
GRWDFLRQDOPj[LPGHPð


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



),7;(61250$7,9(6'(/6(03/$d$0(176+'J






























































&LXWDW9HOOD,%$/%2$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

%DOERD3LQ]yQ

3DWURQDW0XQLFLSDOGHO¶+DELWDWJH



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ


Pð
Pð


&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

6yQ OHV GHILQLGHV SHU OD 0RGLILFDFLy GHO 3( GH FRQFUHFLy G¶XVRV L
RUGHQDFLy GH YROXPV GHO 6HFWRU %DOERD 3LQ]yQ DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHMXOLROGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 245





























































&LXWDW9HOOD,67$&$7(5,1$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

)UHL[XUHV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



246 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHU O¶(VWXGL GH 'HWDOO G¶RUGHQDFLy GH YROXPV GHO
PHUFDW GH 6DQWD &DWHULQD DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH G¶RFWXEUH
GH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































&LXWDW9HOOD,//8Ë6&203$1<6
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

/OXtV&RPSDQ\V

*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHOO¶(VWXGLGH'HWDOODOSDVVHLJGH/OXtV&RPSDQ\V
FDUUHU GHO 5HF &RPSWDO L FDUUHU GHO GDYDQW GHO 3RUWDO 1RX DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHIHEUHUGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 247






























































&LXWDW9HOOD,128'(/$5$0%/$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

1RXGHOD5DPEOD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



248 Barcelona

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHUOD0RGLILFDFLyGHO3*0HQO¶jPELWGHO5DYDO6XG
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHPDUoGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































(L[DPSOH,,0$548e6'(&$0326$*5$'2
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

0DUTXpVGH&DPSR6DJUDGR

3DWURQDW0XQLFLSDOGHO¶+DELWDWJH



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ


Pð
Pð


&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy D OD ILQFD GHO FDUUHU
0DUTXpVGH&DPSR6DJUDGRLDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHO
G¶DEULOGH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 249






























































6DQWV0RQWMXwF,,,(63$1<$,1'8675,$/
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

0XQWDGHV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



250 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHU O¶(VWXGL GH 'HWDOO G¶RUGHQDFLy YROXPqWULFD GH
O¶HTXLSDPHQW DVVLVWHQFLDO KDELWDWJHV WXWHODWV  D O¶(VSDQ\D ,QGXVWULDO
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHIHEUHUGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQWV0RQWMXwF,,,%521=( 
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

%URQ]H

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'MJ
6RVWUHPj[LPVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'J

1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ


&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



Pð
Pð
Pð
DOWUHVXVRVG¶HTXLSDPHQWHQ3%



6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLJHQWJUDQLO¶HTXLSDPHQWSUHYLVWDO
FDUUHUGHO%URQ]HDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH


(PSODoDPHQWHQHOTXDOHVGHVHQYROXSDFRQMXQWDPHQWXQDRSHUDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQ

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 251






























































6DQWV0RQWMXwF,,,*5$19,$3/&(5'¬ 
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

*UDQ9LD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'MJ
6RVWUHPj[LPVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWMRYH
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

Pð
Pð
Pð


6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy GH OD GRWDFLy G¶KDELWDWJHV
SHU D MRYHV L HTXLSDPHQW SHU D OD JHQW JUDQ VLWXDW D OD *UDQ 9LD GH OHV
&RUWV &DWDODQHV  GH %DUFHORQD DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH
IHEUHUGH








252 Barcelona

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































/HV&RUWV,9(17(1d$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

(QWHQoD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHUOD0RGLILFDFLyGHO3*0DO¶jPELWGHO6HFWRUGH
OD&ROzQLD&DVWHOOVDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOG¶RFWXEUHGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 253






























































+RUWD*XLQDUGy9,,0$5,1$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

0DULQD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



254 Barcelona

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOXUEDQtVWLFG¶RUGHQDFLyGHODGRWDFLy
G¶KDELWDWJHV SHU D MRYHV L HTXLSDPHQW SHU D OD JHQW JUDQ VLWXDW DO
FDUUHU 0DULQD  L  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  G¶RFWXEUH
GH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































+RUWD*XLQDUGy9,,&$175$9,
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DQ7UDYL%

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GHOV
WHUUHQ\V GRWDFLRQDOV VLWXDWV DO FDUUHU GH &DQ 7UDYL % DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH 
48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 255






























































1RX%DUULV9,,,3*85587,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

3J8UUXWLD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



256 Barcelona

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOXUEDQtVWLFSHUDODFRQFUHFLyGHO¶~V
L GH OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHOV WHUUHQ\V G¶HTXLSDPHQW VLWXDWV DO
SDVVHLJ G¶8UUXWLD  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH QRYHPEUH GH



48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































1RX%DUULV9,,,9,/$'526$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

9LODGURVD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO GH FRQFUHFLy G¶~V L FRQGLFLRQV GH
O¶HTXLSDPHQWGHOFDUUHU9LODGURVDDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGH
QRYHPEUHGH


48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 257






























































1RX%DUULV9,,,9,$)$9Ê1&,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

9LD)DYqQFLD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy



258 Barcelona

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO GH FRQFUHFLy GH O¶~V L FRQGLFLRQV
G¶HGLILFDFLy GH O¶HTXLSDPHQW VLWXDW D 9LD )DYqQFLD  DSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHVHWHPEUHGH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































1RX%DUULV9,,,9,$)$9Ê1&,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

9LD)DYqQFLD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOGHUHHTXLSDPHQWLPLOORUDGHOEDUUL
GHOD3URVSHULWDWDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHPDUoGH 
48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 259






























































1RX%DUULV9,,,9,$)$9Ê1&,$02/Ë
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

9LD)DYqQFLD%

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPHVWLPDWG¶KDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOXUEDQtVWLFLGHPLOORUDXUEDQDSHUD
O¶RUGHQDFLyGHOVVzOV GRWDFLRQDOVVLWXDWVDODYLD)DYqQFLD %
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH 
48$/,),&$&,Ï352326$'$(





260 Barcelona
































































1RX%DUULV9,,,$,*8$%/$9$ 
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

$LJXDEODYD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'MJ
6RVWUHPj[LPVzO+'M
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDMRYHV
1RPHVWLPDWKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

Pð
Pð
Pð


6yQOHVGHILQLGHVSHO7H[W5HIyVGHOD0RGLILFDFLyGHO3*0DOVjPELWV
GHO EDUUL GH 5RTXHWHV GH WHUUHQ\V OLPtWURIV VLWXDWV HQ HOV EDUULV GH
7ULQLWDW 1RYD L GH &DQ\HOOHV L GH OHV ILQTXHV VLWXDGHV D OD 5DPEOD
&DoDGRULDOFDUUHU,VDUGDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGH
PDLJGH






(PSODoDPHQWHQHOTXDOHVGHVHQYROXSDFRQMXQWDPHQWXQDRSHUDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQ
48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 261






























































6DQW$QGUHX,;-2$17255$6
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

-RDQ7RUUDV

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J

1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



262 Barcelona

Pð
Pð
PðDOWUHVXVRVG¶HTXLSDPHQWHQ3%

6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOXUEDQtVWLFSHUDO¶DVVLJQDFLyG¶~VLOD
GHILQLFLy GH OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GH O¶HTXLSDPHQW VLWXDW DO FDUUHU
GH-RDQ7RUUDVQ~PGH%DUFHORQDDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHO
GHIHEUHUGH
48$/,),&$&,Ï352326$'$(


































































6DQW0DUWt;&21&,/,'(75(172
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&RQFLOLGH7UHQWR

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J
1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 

Pð
Pð

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD HVSHFLDO G¶RUGHQDFLy GHOV HTXLSDPHQWV
VLWXDWVDOFDUUHUGH&RQFLOLGH7UHQWRHQWUHHOVQ~PHURVLDSURYDW
GHILQLWLYDPHQWHOGHMXOLROGH

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



Barcelona 263






























































6DQW0DUWt;&$0Ë$17,&'(9$/Ê1&,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO

&DPtDQWLFGH9DOqQFLD

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD



3$5¬0(75(6'(/¶25'(1$&,Ï
6XSHUItFLHGHVzO+'J
6RVWUHPj[LPVzO+'J

1RPKDELWDWJHVSHUDJHQWJUDQ

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy 



264 Barcelona

Pð
Pð
PðDOWUHVXVRVG¶HTXLSDPHQWHQ3%

6yQ OHV GHILQLGHV SHO 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHU D O¶RUGHQDFLy GH OD
GRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLO¶HTXLSDPHQWSUHYLVWDO&DPt$QWLFGH
9DOqQFLDDSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHQRYHPEUHGH 

48$/,),&$&,Ï352326$'$(



),7;(6&255(6321(176$/$',6326,&,Ï$'',&,21$/6(*21$






























































1RX%DUULV9,,,3*85587,$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO
6XSHUItFLHGHO¶DFWXDFLy



3J8UUXWLD /%
DL
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
Pð

3/$1(-$0(179,*(17
3ODGHPLOORUDXUEDQDSHUDO¶RUGHQDFLyYROXPqWULFDGHODGRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDOSDVVHLJG¶8UUXWLDQ~P

4XDOLILFDFLRQVXUEDQtVWLTXHV


KM

Pð

+'M
E

Pð


Pð
Pð


25'(1$&,Ï352326$'$
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDSURSRVDGD

6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy


6zO+'M VyQOHVGHILQLGHVSHO3ODGHPLOORUDXUEDQDSHUDO¶RUGHQDFLy

6zOE

YROXPqWULFDGHODGRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVVLWXDGDDO
SDVVHLJ G¶8UUXWLD Q~P  DSURYDW GHILQLWLYDPHQW O¶
G¶DEULOGH
HVGHILQLUDQPLWMDQoDQWXQSODHVSHFLDOXUEDQtVWLF





Barcelona 265




























































3/$1(-$0(179,*(17(

02',),&$&,Ï3/$1(-$0(17(





266 Barcelona
































































6DQW$QGUHX,;0$48,1,67$

'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO
6XSHUItFLHGHO¶DFWXDFLy



)HUUDQ-XQR\

3DWURQDW0XQLFLSDOGHO¶+DELWDWJH
Pð

3/$1(-$0(179,*(17
0RGLILFDFLyGHO3*0SHUDO¶RUGHQDFLyGHOVHFWRUGH/D6DJUHUDLHOVHXHQWRUQ
4XDOLILFDFLRQVXUEDQtVWLTXHV


KM
E

Pð
Pð


25'(1$&,Ï352326$'$
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDSURSRVDGD

6RVWUHPj[LPVzO+'M
1RPKDELWDWJHVSHUDMRYHV

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

+'M
Pð
E
Pð
Pð

6zO+'M(VGHILQLUDQPLWMDQoDQWXQSODGHPLOORUDXUEDQD
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1RX%DUULV9,,,3*3,1725$/6$025$
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO
6XSHUItFLHGHO¶DFWXDFLy



6HOYD3LQWRU$OVDPRUD(VFXOWRU2UGRxH]

3ULYDGD
Pð

3/$1(-$0(179,*(17
0RGLILFDFLyGHO3*0SHUDODGHILQLFLyGHODQRYDGRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVLGHWHUPLQDFLyGHOVVzOVDOVTXDOV
V¶DVVLJQDDTXHVWDTXDOLILFDFLyHQO¶jPELWGHOWHUPHPXQLFLSDOGH%DUFHORQD
4XDOLILFDFLRQVXUEDQtVWLTXHV



KMPð

25'(1$&,Ï352326$'$
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDSURSRVDGD

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyL~V

DPð



6yQOHVGHILQLGHVSHO3ODHVSHFLDOGHUHIRUPDLQWHULRUGHO%DUULGH3RUWD
DSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHMXOLROGH






Barcelona 269






























































3/$1(-$0(179,*(17(

02',),&$&,Ï3/$1(-$0(17(



270 Barcelona


































































6DQW$QGUHX,;)(55$1-812<
'$'(6*(1(5$/6'(/¶(03/$d$0(17
(PSODoDPHQW
,OODSDUFHOÂOD
3URSLHWDWGHOVzO
6XSHUItFLHG¶DFWXDFLy



)HUUDQ-XQR\7XFXPDQ&LXGDGGH$VXQFLyQ3RWRVt

$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
Pð

3/$1(-$0(179,*(17
0RGLILFDFLyGHO3*0SHUDODFUHDFLyGHQRYHVGRWDFLRQVG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVDOVFDUUHUV4XtPLFD/80DUHGH
'pXGHO3RUW%URQ]H7HRGRU/ORUHQWH%&DQ7UDYL%/D6HOYD9LD)DYqQFLD)HUUDQ-XQR\&DPt
$QWLFGH9DOqQFLD3XMDGHVGHO0XQLFLSLGH%DUFHORQDLSHUDODGHWHUPLQDFLyGHOVHPSODoDPHQWVRQDTXHVWD
GRWDFLypVFRPSDWLEOHDPEKDELWDWJHVWXWHODWVSHUDODJHQWJUDQLG¶DOWUHVHTXLSDPHQWV
4XDOLILFDFLRQVXUEDQtVWLTXHV



KM Pð
E
Pð



25'(1$&,Ï352326$'$
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDSURSRVDGD

E

Pð

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

(VGHILQLUDQPLWMDQoDQWXQSODHVSHFLDOXUEDQtVWLF
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• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la modificació de les alçades reguladores en el tipus d’ordenació segons alineació de vial, al
terme muncipal de Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de
Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2007. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).

1250$7,9$85%$1Ë67,&$

0RGLILFDFLy SXQWXDO GH OHV QRUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO
PHWURSROLWj SHU D OD PRGLILFDFLy GH OHV DOoDGHV UHJXODGRUHV HQ HO WLSXV
G¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDOGH%DUFHORQD


0RGLILFDFLyGHO¶DUWLFXODWDUWLFXODWSURSRVDW(QQHJUHWDWH[WDIHJLWRPRGLILFDW

7tWRO,95HJODPHQWDFLyGHWDOODGDGHOVzOXUEj

&DStWROQ'HOHVGLVSRVLFLRQVFRPXQHVDOVWLSXVG¶RUGHQDFLy

6HFFLyD1RUPHVDSOLFDEOHVDO¶HGLILFDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDO

$UW$OoDGD

 /¶DOoDGD UHJXODGRUD GH O¶HGLILFDFLy L HO QRPEUH Pj[LP GH SODQWHV VyQ HOV HVWDEOHUWV HQ OHV
QRUPHVDSOLFDEOHVDFDGD]RQDDWHQHQDO¶DPSOHGHOFDUUHUDTXqGRQLQIURQWHOVHGLILFLVRDOD
TXDOLILFDFLyXUEDQtVWLFDGHOD]RQD

/¶DOoDGDHVPHVXUDUjYHUWLFDOPHQWHQHOSODH[WHULRUGHODIDoDQDILQVDODLQWHUVHFFLyDPEHO
SODKRULW]RQWDOTXHFRQWpODOtQLDG¶DUUHQFDGDGHODFREHUWDRDPEHOSODVXSHULRUGHOVHOHPHQWV
UHVLVWHQWVHQHOFDVGHWHUUDWRFREHUWDSODQD

3HUVREUHGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDRVLpVHOFDVVREUHHOSODVXSHULRUGHO¶~OWLP
IRUMDWQRPpVHVSHUPHWUDQ

D  /D FREHUWD WHUPLQDO GH O¶HGLILFL GH SHQGHQW LQIHULRU DO  SHU FHQW L OHV
DUUHQFDGHV GH OD TXDO VLJXLQ OtQLHV KRULW]RQWDOV SDUDOÂOHOHV DOV SDUDPHQWV
H[WHULRUVGHOHVIDoDQHVDDOoDGDQRVXSHULRUDODUHJXODGRUDPj[LPDRVLpV
HOFDVDOSODVXSHULRUGHO¶~OWLPIRUMDWLYRODGDPj[LPDGHWHUPLQDGDSHUOD
YRODGDGHOVUjIHFV/HVJROIHVTXHHQUHVXOWLQQRVHUDQKDELWDEOHV

E  /HV FDPEUHV G¶DLUH L HOHPHQWV GH FREHUWXUD HQ HOV FDVRV GH WHUUDW R FREHUWD
SODQDDPEDOoDGDWRWDOPj[LPDGHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV FP 

F  /HV EDUDQHV GH IDoDQD DQWHULRU L SRVWHULRU L OHV GHOV SDWLV LQWHULRUV /¶DOoDGD
G¶DTXHVWHVEDUDQHVQRSRGUjH[FHGLUG¶XQPHWUHYXLWDQWDFHQWtPHWUHV P 
HQFDUDTXHUHVWDUjHQWRWFDVOLPLWDGDSHUOHVFRWHVGHFRURQDPHQWGHOV
HGLILFLVYHwQVDOHVTXDOVV¶KDXUjG¶DMXVWDUSHUDFRQVHJXLUXQDPpVERQD
LQWHJUDFLyGHO¶HGLILFL

G  (OV HOHPHQWV GH VHSDUDFLy HQWUH WHUUDWV G¶HGLILFLV YHwQV /¶DOoDGD Pj[LPD
G¶DTXHVWVHOHPHQWVQRSRGUjH[FHGLUG¶XQPHWUHYXLWDQWDFHQWtPHWUHV P 
VL VyQ RSDFV L GH GRV PHWUHV L PLJ  P  VL VyQ WUDQVSDUHQWV UHL[HV R
VLPLODUV

H  (OVHOHPHQWVWqFQLFVGHOHVLQVWDOÂODFLRQVVLWXDWVGLQWUHGHOJjOLEGHILQLWSHU
XQSODTXHIRUPLXQDQJOHGHUHVSHFWHGHOSODKRULW]RQWDOLO¶DUUHQFDGD
GHOTXDOVHVLWXwDODLQWHUVHFFLyGHODFDUDVXSHULRUGHOGDUUHUIRUMDWDPE
FDGDVFXQDGHOHVIDoDQHVLDPEXQDDOoDGDPj[LPDGHPTXHQRPpV
Barcelona 273
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(OV HOHPHQWV GH VHSDUDFLy HQWUH WHUUDWV G¶HGLILFLV YHwQV /¶DOoDGD Pj[LPD
G¶DTXHVWVHOHPHQWVQRSRGUjH[FHGLUG¶XQPHWUHYXLWDQWDFHQWtPHWUHV P 
VL VyQ RSDFV L GH GRV PHWUHV L PLJ  P  VL VyQ WUDQVSDUHQWV UHL[HV R
VLPLODUV

H  (OVHOHPHQWVWqFQLFVGHOHVLQVWDOÂODFLRQVVLWXDWVGLQWUHGHOJjOLEGHILQLWSHU
XQSODTXHIRUPLXQDQJOHGHUHVSHFWHGHOSODKRULW]RQWDOLO¶DUUHQFDGD
GHOTXDOVHVLWXwDODLQWHUVHFFLyGHODFDUDVXSHULRUGHOGDUUHUIRUMDWDPE
FDGDVFXQDGHOHVIDoDQHVLDPEXQDDOoDGDPj[LPDGHPTXHQRPpV
HVSRGUjVXSHUDUDPEHOHPHQWVSXQWXDOV

I  /HVUHPDWDGHVGHFRUDWLYHVGHOHVIDoDQHV




&DStWROW=RQHV



6HFFLyD=RQDGHQXFOLDQWLF  

$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy


D$OLQHDFLRQV

/¶HGLILFDFLy V¶KD G¶DMXVWDU D O¶DOLQHDFLy GH YLDO HQ WRW HO IURQW GH OD SDUFHOÂOD TXH Wp FDUjFWHU
REOLJDWRULH[FHSWHTXDQHVSURGXHL[LODUHFXODGDGHO¶HGLILFDFLyVHJRQVDOJXQDGHOHVPRGDOLWDWV
SUHYLVWHV D O¶DUWLFOH  DL[z QR REVWDQW OD UHFXODGD VHUj REOLJDWzULD TXDQ H[LVWHL[LQ MDUGLQV L
SDWLV OD FRQVHUYDFLy GHOV TXDOV VLJXL SUHFHSWLYD /HV UHFXODGHV KDXUDQ GH FRPSOLU TXDQW D
VHSDUDFLy GH SDUjPHWUHV OHV GLPHQVLRQV PtQLPHV HVWDEOHUWHV SHU DOV FHOREHUWV L HOV SDWLV
G¶LOÂOXPLQDFLy

/HV SDUFHOÂOHV PLWJHUHV DO GHVFREHUW V¶KDXUDQ G¶DFDEDU DPE PDWHULDOV GH IDoDQD (V
SURKLEHL[HQOHVWHUPLQDFLRQVDPEHQYjSOXYLDOYLVWLHOVDUUHERVVDWVLUHYHVWLPHQWVVXSHUILFLDOV
GHPDOFRPSRUWDPHQWDODLQWHPSqULH

D)RQGjULDPj[LPDHGLILFDEOH

$ OD VXE]RQD , GH VXEVWLWXFLy GH O¶HGLILFDFLy DQWLJD OD IRQGjULD HGLILFDEOH UHVXOWDUj G¶XQD
RFXSDFLyDO¶DOoDGDUHJXODGRUDGHOVHL[DQWDSHUFHQW SHU GHODVXSHUItFLHGHO¶LOOD/HV
PpV JUDQV UHVWULFFLRQV SHU HIHFWH GH OD PLGD GH O¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU R HOV FDVRV SDUWLFXODUV
UHVXOWDQWV G¶LOOHV WRWDOPHQW HGLILFDEOHV HV UHJLUDQ SHU DOOz UHJXODW DPE FDUjFWHU JHQHUDO SHU DO
WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLy GH YLDO (Q OHV DJUXSDFLRQV G¶HGLILFDFLy HQ ILOHUD VHQVH
]RQLILFDFLy XQLIRUPH GH WRWD O¶LOOD OD IRQGjULD HGLILFDEOH VHUj OD TXH FRUUHVSRQJXL D OD PDMRULD
G¶HGLILFLVDQWLFVH[LVWHQWVHQWUHGRVFDUUHUVFRQVHFXWLXV

/¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU G¶LOOD QR VHUj HGLILFDEOH HQ SODQWD EDL[D (V SHUPHWUj OD FRQVWUXFFLy GH
VRWHUUDQLVSHUDDSDUFDPHQWVVHPSUHTXHVHQ¶DVVHJXULODSRVVLELOLWDWG¶HQMDUGLQDPHQWVREUHOD
FREHUWD

$ODVXE]RQD,,GHFRQVHUYDFLyGHOFHQWUHKLVWzULFODIRQGjULDHGLILFDEOHFRPDPj[LPVHUjOD
GH OHV HGLILFDFLRQV FRQWLJHV H[LVWHQWV PHQWUH QR VH¶Q UHGDFWL OD GHWHUPLQDFLy SDUWLFXODU L HQ
GHWDOO DO 3OD HVSHFLDO 0HQWUH QR V¶DSURYL HO 3OD HVSHFLDO L SHU DOV FDVRV GH VXEVWLWXFLy GH
O¶HGLILFDFLyHQ HOFjOFXO GH OD IRQGjULDHGLILFDEOHQRPpV HV WLQGUj HQ FRPSWHOD GH OHV ILQTXHV
FRQIURQWDQWVTXDQVLJXLLJXDORLQIHULRUDODTXHUHVXOWDULDG¶DSOLFDUHO3ODVREUHOD]RQDHQWRW
FDVFDOGUjDWHQLUVHDDOOzHVWDEOHUWVREUHGLPHQVLRQVPtQLPHVGHSDWLVGHSDUFHOÂOHVLG¶HVSDL
OOLXUHG¶LQWHULRUG¶LOOD

(OOtPLWGHODIRQGjULDHGLILFDEOHWLQGUjSUHVHQWGHPDQHUDHVSHFLDOODIRUPDLGLVSRVLFLyGHOHV
SDUFHOÂOHV L O¶H[LVWqQFLD GH SDWLV LQWHULRUV (Q HOV FDVRV GH SDUFHOÂODFLy LUUHJXODU L QR QRUPDO D
O¶DOLQHDFLy HO GLW OtPLW HV SRGUj UHDMXVWDU D WUDYpV GHO 3OD HVSHFLDO HVPHQWDW R G¶XQ HVWXGL GH
GHWDOO

D$OoDGHV

$ODVXE]RQD,GHVXEVWLWXFLyGHO¶HGLILFDFLyDQWLJDO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGH
SODQWHVHVGHWHUPLQDUDQHQIXQFLyGHO¶DPSOHGHYLDODTXqGRQLIURQWO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHO
274 TXDGUHVHJHQW
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(OOtPLWGHODIRQGjULDHGLILFDEOHWLQGUjSUHVHQWGHPDQHUDHVSHFLDOODIRUPDLGLVSRVLFLyGHOHV
SDUFHOÂOHV L O¶H[LVWqQFLD GH SDWLV LQWHULRUV (Q HOV FDVRV GH SDUFHOÂODFLy LUUHJXODU L QR QRUPDO D
O¶DOLQHDFLy HO GLW OtPLW HV SRGUj UHDMXVWDU D WUDYpV GHO 3OD HVSHFLDO HVPHQWDW R G¶XQ HVWXGL GH
GHWDOO

D$OoDGHV

$ODVXE]RQD,GHVXEVWLWXFLyGHO¶HGLILFDFLyDQWLJDO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGH
SODQWHVHVGHWHUPLQDUDQHQIXQFLyGHO¶DPSOHGHYLDODTXqGRQLIURQWO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHO
TXDGUHVHJHQW

$PSOHGHYLDO
$OoDGDUHJXODGRUDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
'HPHQ\VGHP
3%LSLV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%LSLVRV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%LSLVRV
P
'HPHQGDYDQW
3%LSLVRV
P

/¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjO¶HVWDEOHUWDGHPDQHUDJHQHUDODOHVGLVSRVLFLRQV
FRPXQHVDOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDO/¶DOoDGDPtQLPDGHOVRVWUHGHODSODQWD
EDL[DVHQVHLQFORXUHKLHOJUXL[GHOIRUMDWVREUHODFRWDGHUHIHUqQFLDGHO¶DOoDGDUHJXODGRUD
D TXq HV UHIHUHL[ O¶DUWLFOH  VHUj GH TXDWUH PHWUHV  P  H[FHSWH SHU DO FDV G¶KDELWDWJHV


XQLIDPLOLDUVHQTXqHVSRGUjUHGXLUILQVDWUHVPHWUHVWUHQWDFHQWtPHWUHV
P /¶DOoDGDWRWDO
PtQLPD LQFOzV HO IRUMDW VHUj SHU SODQWD SLV GH WUHV PHWUHV FLQF FHQWtPHWUHV  P  1R
V¶DGPHWUjODFRQVWUXFFLyG¶HQWUHVRODWVHQSODQWDEDL[D

/¶DOoDGD UHJXODGRUD Pj[LPD L HO QRPEUH GH SODQWHV HVWDEOHUWV DO TXDGUH DQWHULRU V¶KDXUDQ GH
UHVSHFWDUFRQMXQWDPHQW

$ODVXE]RQD,,GHFRQVHUYDFLyGHOFHQWUHKLVWzULFO¶DOoDGDHQXQWUDPGHYLDOVHUjODPLWMDQDGH
OHVHGLILFDFLRQVH[LVWHQWVVHQVHTXHHQWULQHQHOFzPSXWOHVIDoDQHVGHOVVRODUVQRHGLILFDWV(O
QRPEUH Pj[LP GH SODQWHV DGPqV VHUj XQ FRS IHW HO FzPSXW GH O¶DOoDGD HO TXH UHVXOWL SHU
GHIHFWH GH VXSRVDU XQD DOoDGD PtQLPD GH SODQWD EDL[D GH TXDWUH PHWUHV  P  L XQD DOoDGD
PtQLPDLQFORVRVIRUMDWLSDYLPHQWSHUSODQWDSLVGHWUHVPHWUHVFLQFFHQWtPHWUHV P 

D)DoDQDPtQLPD

/D ORQJLWXG PtQLPD GH IDoDQD VHUj GH VLV PHWUHV L PLJ  P  H[FHSWH SHU D KDELWDWJHV
XQLIDPLOLDUV HQ TXq V¶DGPHW O¶HGLILFDFLy HQ VRODUV GH IDoDQD QR LQIHULRU DOV TXDWUH PHWUHV
YXLWDQWD FHQWtPHWUHV  P  3HU D OHV SDUFHOÂOHV H[LVWHQWV DPE FRQVWUXFFLRQV ODWHUDOV
FRPSRVWHV FRP D PtQLP GH SODQWD EDL[D L XQ SLV TXH LPSHGHL[LQ HOV GLWV YDORUV V¶DGPHW XQD
UHGXFFLyGHODIDoDQDPtQLPDILQVDOVTXDWUHPHWUHVLPLJ P 

D&RVVRVLHOHPHQWVVRUWLQWV

$ OD VXE]RQD , GH VXEVWLWXFLy GH O¶HGLILFDFLy DQWLJD V¶KL SURKLEHL[HQ HOV FRVVRV L HOHPHQWV
VRUWLQWVDPEOHVH[FHSFLRQVVHJHQWV

D  6¶DGPHWHQHOVEDOFRQVTXHQRVREUHVXUWLQPpVGHYLQWFHQWtPHWUHV FP HQ
FDUUHUVGHPHQ\VGHVLVPHWUHV P LTXDUDQWDFLQFFHQWtPHWUHV FP HQ
DTXHOOVGHPpVGHVLVPHWUHV P LGHPHQ\VGHGRW]HPHWUHV P 

E  6¶DGPHWHQ HOV VRUWLQWV GH OHV FRUQLVHV L UjIHFV GH FREHUWD DPE XQD YRODGD
Pj[LPDGHTXDUDQWDFLQFFHQWtPHWUHV FP 

F  6¶DGPHWHQHOVVRUWLQWVGHWHUUDWVLFREHUWHVSODQHVDPEXQDYRODGDPj[LPDGH
TXDUDQWDFLQFFHQWtPHWUHV FP 

G  6¶DGPHWHQ FRVVRV VRUWLQWV HQ OHV HGLILFDFLRQV TXH UHFDXHQ D YLHV GH PpV GH
GRW]H PHWUHV  P  G¶DPSOH VHPSUH TXH QR VREUHSDVVLQ OD OtQLD GH IDoDQD
G¶XQDYLQWHQDSDUWGHO¶DPSOHGHOFDUUHU

(QSURMHFFLyKRULW]RQWDODILTXHVLJXLQPLUDGRUVQRRFXSDUDQHQOOXUDPSODGDWRWDOPpVGHOD
PHLWDWGHODORQJLWXGGHODIDoDQDQLFDGDVFXQGHOVFRVVRVVRUWLQWVWLQGUjXQDDPSODGDVXSHULRU
DWUHVPHWUHVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 
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$ODVXE]RQD,,GHFRQVHUYDFLyGHOFHQWUHKLVWzULF VHUDQG¶DSOLFDFLyHOVFULWHULVIL[DWVSHUDOD


G  6¶DGPHWHQ327
FRVVRV VRUWLQWV HQ OHV HGLILFDFLRQV TXH UHFDXHQ D YLHV GH PpV GH
GRW]H PHWUHV  P  G¶DPSOH VHPSUH TXH QR VREUHSDVVLQ OD OtQLD GH IDoDQD
G¶XQDYLQWHQDSDUWGHO¶DPSOHGHOFDUUHU

(QSURMHFFLyKRULW]RQWDODILTXHVLJXLQPLUDGRUVQRRFXSDUDQHQOOXUDPSODGDWRWDOPpVGHOD
PHLWDWGHODORQJLWXGGHODIDoDQDQLFDGDVFXQGHOVFRVVRVVRUWLQWVWLQGUjXQDDPSODGDVXSHULRU
DWUHVPHWUHVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 

$ODVXE]RQD,,GHFRQVHUYDFLyGHOFHQWUHKLVWzULF VHUDQG¶DSOLFDFLyHOVFULWHULVIL[DWVSHUDOD
VXE]RQD,PHQWUHQRVLJXLQREMHFWHGHUHJXODFLyGHGHWDOOEDVDGDHQHOVFDUjFWHUVFRPSRVLWLXV
GHFDGDSDUWGHFDUUHU


6HFFLyD=RQDGHGHQVLILFDFLyXUEDQDVXE]RQD,LQWHQVLYDLVXE]RQD,,VHPLLQWHQVLYD
 


$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyVXE]RQD,LQWHQVLYD
D 


/HVFRQGLFLRQVTXHUHJHL[HQO¶HGLILFDFLyHQODVXE]RQD,LQWHQVLYDGHOHV]RQHVGHGHQVLILFDFLy

XUEDQDVyQOHVVHJHQWV


D$OLQHDFLRQV


5HJHL[DOOzHVWDEOHUWDOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVGHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDO

D$OoDGHV



/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHPj[LPGHSODQWHVHVGHWHUPLQHQHQIXQFLyGHO¶DPSOH
GHOYLDODTXqGRQLIURQWO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOTXDGUHVHJHQW

$PSOHGHYLDO
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
'HPHQ\VGHP
3%SLV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%SLVRV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%SLVRV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%SLVRV
P
'HPDPHQ\VGHP
3%SLVRV
P
'HPRPpV
3%SLVRV
P

/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVWDEOHUWVDOTXDGUHDQWHULRUV¶KDXUDQ
GHUHVSHFWDUFRQMXQWDPHQW

/¶DOoDGD PtQLPD GH OHV SODQWHV LQFORVRV HOV IRUMDWV L HO SDYLPHQW VHUj GH  P /¶DOoDGD
PtQLPDGHODSODQWDEDL[DHVUHJLUjSHUDOOzHVWDEOHUWDOHVGLVSRVLFLRQVFRPXQHVSHUDOWLSXV
G¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO

D)DoDQDPtQLPD

/D PtQLPD DPSODGD GH IDoDQD SHUPHVD VHUj GH YXLW PHWUHV  P  H[FHSWH OHV VLWXDFLRQV
H[LVWHQWV HQ HO PRPHQW G¶DSURYDFLy GHO SUHVHQW 3OD JHQHUDO DPE FRQVWUXFFLRQV ODWHUDOV
FRPSRVWHVFRPDPtQLPGHSODQWDEDL[DLXQSLVTXHLPSHGHL[LQODGLWDIDoDQDSHUDOHVTXDOV
HOPtQLPHVUHGXHL[DVLVPHWUHV P 

D&RVVRVVRUWLQWV

(V SURKLEHL[HQ HOV FRVVRV VRUWLQWV WDQFDWV R VHPLWDQFDWV DOV HGLILFLV TXH UHFDLJXLQ D YLDOV GH
PHQ\VGHYXLWPHWUHV P G¶DPSOH

D(VSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOOD

/¶HGLILFDFLy HQ LQWHULRU G¶LOOD TXDQ VLJXL SHUPHVD HQ OHV FRQGLFLRQV JHQHUDOV GH WLSXV
G¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOQRVREUHSDVVDUjO¶DOoDGDOOLXUHGHTXDWUHPHWUHVLPLJ
 P  PHVXUDWV GHV GH OD FRWD GH UHIHUqQFLD GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD L V¶KDXUj GH FREULU
PLWMDQoDQWWHUUDW

$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyVXE]RQD,,VHPLLQWHQVLYD E 

FRQGLFLRQV TXH UHJHL[HQ O¶HGLILFDFLy D OD VXE]RQD ,, VHPLLQWHQVLYD GH OHV ]RQHV GH
276 /HV
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G¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOQRVREUHSDVVDUjO¶DOoDGDOOLXUHGHTXDWUHPHWUHVLPLJ
328
 P  PHVXUDWV GHV GH OD FRWD GH UHIHUqQFLD GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD L V¶KDXUj GH FREULU
PLWMDQoDQWWHUUDW

$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyVXE]RQD,,VHPLLQWHQVLYD E 

/HV FRQGLFLRQV TXH UHJHL[HQ O¶HGLILFDFLy D OD VXE]RQD ,, VHPLLQWHQVLYD GH OHV ]RQHV GH
GHQVLILFDFLyXUEDQDVyQOHVVHJHQWV

D$OLQHDFLRQV

1RPpV V¶DGPHW OD UHFXODGD D O¶DOLQHDFLy YLDO HQ SODQWD SLV  UHJXODGD FRQIRUPH DPE OHV
FRQGLFLRQVJHQHUDOVGHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO

D$OoDGHV

/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHPj[LPGHSODQWHVHVGHWHUPLQHQHQIXQFLyGHO¶DPSOH
GHOYLDODTXqGRQLIURQWO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOTXDGUHVHJHQW


$PSOHGHYLDO
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
'HPHQ\VGHP
3%SLV
P
'HPDPHQ\VG¶P
3%SLVRV
P
'¶PDPHQ\VGHP
3%SLVRV
P
'HPHQGDYDQW
3%SLVRV
P

/¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPDLHOQRPEUHGHSODQWHVHVWDEOHUWVDOTXDGUHDQWHULRUV¶KDXUDQ
GHUHVSHFWDUFRQMXQWDPHQW

/¶DOoDGD PtQLPD GH SODQWD EDL[D VHUj O¶HVWDEOHUWD GH PDQHUD JHQHUDO D OHV GLVSRVLFLRQV
FRPXQHVDOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO

/¶DOoDGD WRWDO PtQLPD LQFORVRV IRUMDW L SDYLPHQW VHUj GH WUHV PHWUHV FLQF FHQWtPHWUHV
P 

D)DoDQDPtQLPD

/D PtQLPD DPSODGD GH IDoDQD SHUPHVD VHUj GH VLV PHWUHV L PLJ  P  H[FHSWH HQ OHV
VLWXDFLRQV H[LVWHQWV HQ HO PRPHQW G¶DSURYDFLy GHO SUHVHQW 3OD JHQHUDO DPE FRQVWUXFFLRQV
ODWHUDOVTXHLPSHGHL[LQODGLWDIDoDQDSHUDOHVTXDOVHOPtQLPHVUHGXHL[DTXDWUHPHWUHVLPLJ
P 

D&RVVRVVRUWLQWV

(V SURKLEHL[HQ HOV FRVVRV VRUWLQWV WDQFDWV R VHPLWDQFDWV DOV HGLILFLV TXH UHFDLJXLQ D YLDOV GH
PHQ\VG¶RQ]HPHWUHV P G¶DPSOH

D(VSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOOD

/¶HGLILFDFLyHQLQWHULRUG¶LOODTXDQVLJXLSHUPHVDDOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVGHWLSXVG¶RUGHQDFLy
VHJRQV DOLQHDFLRQV GH YLDO QR VREUHSDVVDUj O¶DOoDGD OOLXUH GH WUHV PHWUHV WUHQWD FHQWtPHWUHV
 P  PHVXUDWV GHV GH OD FRWD GH UHIHUqQFLD GH O¶DOoDGD UHJXODGRUD L V¶KDXUj GH FREULU
PLWMDQoDQWWHUUDW
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VXUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLyGHO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
• Modificació de l’article 264 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità
W]DFLyUHODWLYDGHO¶HGL¿FDFLyWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVYROXPHWULDHVSHFt¿FD
(localització relativa de l’edificació, tipus d’ordenació segons GH%DUFHORQD
volumetria específica), al
terme municipal de Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de
Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2009. (DOGC núm. 5509 de 19/11/2009).

1250$7,9$85%$1Ë67,&$


02',),&$&,Ï '( /¶$57,&/(  '( /(6 1250(6 85%$1Ë67,48(6 '(/ 3/$
*(1(5$/ 0(75232/,7¬ /2&$/,7=$&,Ï 5(/$7,9$ '( /¶(',),&$&,Ï 7,386
'¶25'(1$&,Ï6(*21692/80(75,$(63(&Ë),&$ '(%$5&(/21$


$UWLFOH/RFDOLW]DFLyUHODWLYDGHO¶HGLILFDFLy

 (OVSDUjPHWUHVTXHUHJXOHQODORFDOLW]DFLyUHODWLYDGHOHVHGLILFDFLRQVVyQHOVVHJHQWV

D 6HSDUDFLRQVPtQLPHVHQWUHHGLILFDFLRQV

(O UqJLP G¶DTXHVWV SDUjPHWUHV pV O¶HVWDEOHUW HQ DTXHVW DUWLFOH FRPSOHWDW VL HVFDX SHU OHV
GHWHUPLQDFLRQVGHO¶LQVWUXPHQWGHSODQHMDPHQWXUEDQtVWLF

 /D VHSDUDFLy PtQLPD HQWUH HGLILFDFLRQV R FRVVRV G¶HGLILFDFLy SUHWpQ OD SUHVHUYDFLy GH OD
LQWLPLWDWLDVVHJXUDUQLYHOOVFRQYHQLHQWVG¶LOÂOXPLQDFLyLLQVRODFLy

D $ O¶HIHFWH GH OD SUHVHUYDFLy GH OD LQWLPLWDW OD GLVWjQFLD PtQLPD HQWUH GRV HGLILFLV SUz[LPV OD
]RQLILFDFLyGHOVzOGHOVTXDOVDGPHWLHOVXVRVG¶KDELWDWJHLRUHVLGHQFLDOVpVODVHJHQW


(GLILFLVGH3%3%33L3%33 
P

(GLILFLVGH3%33L3%33

P

(GLILFLVGH3%333%33L3%33 P

(GLILFLVG¶DOoDGDVXSHULRUD3%33 
P

D /DGLVWjQFLDPtQLPDHQWUHHGLILFLVSUz[LPV


(VGHWHUPLQDUjG¶DFRUGDPEO¶HGLILFLGHPHQRUQRPEUHGHSODQWHVLRDOoDGDPpVEDL[D

1RHVYHXUjGLVPLQXwGDSHUO¶H[LVWqQFLDGHFRVVRVVRUWLQWVREHUWVVHPLWDQFDWVRWDQFDWV

(VPHVXUDUjGHPDQHUDSHUSHQGLFXODUDOHVIDoDQHV

6¶KDGHJDUDQWLUHQWRWHVOHVSODQWHVGHO¶HGLILFDFLyG¶DFRUGDPEHOVHXQRPEUHGHSODQWHV
(QXQPDWHL[HGLILFLHVSRGUDQDSOLFDUGLIHUHQWVGLVWjQFLHVGHVHSDUDFLyG¶DFRUGDPEOHV
GLVWjQFLHVHVWDEOHUWHVDO¶DSDUWDWD 

D (QHOVXSzVLWTXHHOVGRVHGLILFLVQRIRVVLQSDUDOÂOHOVHQWUHHOOVODGLVWjQFLDPtQLPDHVPHVXUDUj
HQ HO SXQW PLJ GH O¶HGLILFL GH PHQRU QRPEUH GH SODQWHV LR DOoDGD PpV EDL[D /HV SHFHV
GHVWLQDGHVDVDODG¶HVWDUQRGLVSRVDUDQG¶XQDVHSDUDFLyLQIHULRUDPHQHOVHGLILFLVGH3%
33RPpVSODQWHV/DGLVWjQFLDHQHOSXQWPpVSURSHUQRVHUjLQIHULRUDP

D (OV LQVWUXPHQWV GH SODQHMDPHQW SRGUDQ HVWDEOLU GH PDQHUD MXVWLILFDGD DOWUHV GLVWjQFLHV
PtQLPHVGHOHVUHODFLRQDGHVDO¶DSDUWDWD HQHOVVXSzVLWVVHJHQWV


4XDQHOVHGLILFLVQRHVGLVSRVLQHQSDUDOÂOHO

(QWUHHGLILFLVGHIDoDQHVVHQVHREHUWXUHV

4XDQOHVIDoDQHVQRGLVSRVLQG¶REHUWXUHVGHSHFHVGHVDOHVG¶HVWDU

4XHGLVSRVLQGHSDWLVPL[WRVREHUWVDO¶H[WHULRU

(QDOWUHVFLUFXPVWjQFLHVDQjORJXHV

D $ OD UHVWD G¶XVRV OD GLVWjQFLD PtQLPD YLQGUj IL[DGD SHU O¶LQVWUXPHQW GH SODQHMDPHQW
FRUUHVSRQHQW
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PtQLPHVGHOHVUHODFLRQDGHVDO¶DSDUWDWD HQHOVVXSzVLWVVHJHQWV






4XDQHOVHGLILFLVQRHVGLVSRVLQHQSDUDOÂOHO
(QWUHHGLILFLVGHIDoDQHVVHQVHREHUWXUHV
4XDQOHVIDoDQHVQRGLVSRVLQG¶REHUWXUHVGHSHFHVGHVDOHVG¶HVWDU
4XHGLVSRVLQGHSDWLVPL[WRVREHUWVDO¶H[WHULRU
(QDOWUHVFLUFXPVWjQFLHVDQjORJXHV


D $ OD UHVWD G¶XVRV OD GLVWjQFLD PtQLPD YLQGUj IL[DGD SHU O¶LQVWUXPHQW GH SODQHMDPHQW
FRUUHVSRQHQW

E $O¶HIHFWHG¶LOÂOXPLQDFLyLLQVRODFLyHVGLVWLQJHL[HQGXHVVLWXDFLRQVHQUHODFLyDPEO¶RUGHQDFLyL


HOFRQWH[WXUEjDO¶HIHFWHGHODVHYDUHJXODFLy


(GLILFDFLRQV SURYLQHQWV G¶RUGHQDFLRQV YROXPqWULTXHV DQWHULRUV DO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj
GH

(GLILFDFLRQVSURYLQHQWVG¶RUGHQDFLRQVYROXPqWULTXHVSRVWHULRUVDO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
GH

E /HVHGLILFDFLRQVSURYLQHQWVG¶RUGHQDFLRQVYROXPqWULTXHVDQWHULRUVDO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjGH
 OD ]RQLILFDFLy GHO VzO GH OHV TXDOV DGPHWL HOV XVRV G¶KDELWDWJH LR UHVLGHQFLDOV OD
FRQMXJDFLy GH OHV GLVWjQFLHV HQWUH HGLILFDFLRQV DPE O¶DOoDGD G¶DTXHVWHV GHWHUPLQDWV DPEGyV
%JTQPTJDJP
SDUjPHWUHV DO 3OD HVSHFLDO R DO 3OD SDUFLDO KD GH VHU HO TXH DVVHJXUL D WRWHV OHV SODQWHV
G¶HGLILFDFLyXQDKRUDGHVROFRPDPtQLPHQWUHOHVLOHVKRUHVVRODUVHOGHJHQHUGH
FDGDDQ\

(OVDQJOHVG¶DOWLWXGLD]LPXWGHOVROSHUDO¶jUHDPHWURSROLWDQDGH%DUFHORQDHOGLDLQGLFDWVyQ
HOVVHJHQWV

+RUD
KRUHV
KRUHV
KRUHV
KRUHV
KRUHV

$OWLWXG






$]LPXW







/DFRQGLFLyG¶XQDKRUDGHVRODWRWDSODQWDG¶HGLILFDFLyHVPHVXUDUjGHODPDQHUDVHJHQW

E $OVHGLILFLVODSURIXQGLWDWHGLILFDEOHRDPSODGDGHOVTXDOVVLJXLLQIHULRUDPODGLVSRVLFLyKD
GH VHU GH PDQHUD TXH QR TXHGL VHQVH LQVRODFLy HQ XQD ORQJLWXG GH IDoDQD VXSHULRU D FLQF
PHWUHVXQDGHOHVIDoDQHVVLWXDGHVHQODGLUHFFLyGHOOODUJGHO¶HGLILFDFLyXQFRSSURMHFWDGHV
DKRUHVGLIHUHQWVOHVRPEUHVGHOHVHGLILFDFLRQVSUz[LPHV

$L[zQRREVWDQWTXDQHVGLVSRVLQKDELWDWJHVVHQVHYHQWLODFLyFUHXDGD VHQVHGRQDUDGXHV
IDoDQHV RSRVDGHV  O¶DQWHULRU FRQVLGHUDFLy KDXUj GH FRPSOLUVH SHU D OHV GXHV IDoDQHV GH
O¶HGLILFDFLyHQODGLUHFFLyGHODOODUJDGD

E $OV HGLILFLV OD SURIXQGLWDW HGLILFDEOH R DPSODGD GHOV TXDOV VLJXL VXSHULRU D  P KDXUDQ GH
FRPSOLUVH OHV FRQGLFLRQV DQWHULRUV G¶DVVROHOODGD HQ WRWHV OHV IDoDQHV GH O¶HGLILFDFLy HQ OD
GLUHFFLyGHODVHYDOODUJDGD

E 4XDQ XQD HGLILFDFLy HV SURMHFWL DPE UHFXODGHV D OD IDoDQD DTXHVWHV KDXUDQ GH FRPSOLU OHV
GLPHQVLRQV GHOV SDWLV GH YHQWLODFLy VHQVH TXH VLJXLQ G¶DSOLFDFLy OHV DQWHULRUV FRQGLFLRQV
G¶LQVRODFLyDOVSODQVG¶HGLILFDFLyTXHOHVGHOLPLWHQ

E /HVHGLILFDFLRQVSURYLQHQWVG¶RUGHQDFLRQVYROXPqWULTXHVSRVWHULRUVDO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
GHHVUHJXODUDQG¶DFRUGDPEHOGLVSRVDWHQO¶LQVWUXPHQWGHSODQHMDPHQWFRUUHVSRQHQW

$TXHVW MXVWLILFDUj OHV FRQGLFLRQV G¶LOÂOXPLQDFLy L LQVRODFLy HQUHODFLy DPE OHV FDUDFWHUtVWLTXHV
GHO WHL[LW XUEj RQ V¶LQVHUHL[HQ GHOV XVRV D GHVHQYROXSDU L OD FRQILJXUDFLy GH O¶RUGHQDFLy
XUEDQDUHVXOWDQWLOHVFRQGLFLRQVPHGLDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
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'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
Castelldefells

EDQtVWLTXHVGHODPRGL¿FDFLySXQWXDOGHOHVQRUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
• Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità en relació
DPEO¶DSOLFDFLyGHO¶~VUHVLGHQFLDOHQOHV]RQHVTXDOL¿FDGHVGH]RQDG¶RUGHQDFLyHQHGL¿FDFLy
a l’aplicació de l’ús residencial en les zones qualificades de zona d’ordenació en edifi
cació aïllada, subzones unifamiliars, claus 20a/10 i 20a/11, al terme municipal de Castell
defels. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 4 de setembre de 2007.
(DOGC núm. 4988 de 16/10/2007).

1250$7,9$85%$1Ë67,&$

0RGLILFDFLy SXQWXDO GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD
JHQHUDO PHWURSROLWj HQ UHODFLy DPE O¶DSOLFDFLy GH O¶~V
UHVLGHQFLDO HQ OHV ]RQHV TXDOLILFDGHV GH ]RQD G¶RUGHQDFLy HQ
HGLILFDFLy DwOODGD VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV FODXV D L
DGH&DVWHOOGHIHOV


/¶DSDUWDWQGHO¶DUWLFOHTXHGDULDUHGDFWDWGHODPDQHUDVHJHQW

$UWLFOH  6XE]RQHV XQLIDPLOLDUV 9, 9,, 9,,, L ,; G¶RUGHQDFLy HQ
HGLILFDFLyDwOODGD

U+DELWDWJH

Q  5HVLGHQFLDO 6¶DGPHW O¶~V UHVLGHQFLDO SHUz OLPLWDW D XQD VXSHUItFLH GH
VRVWUHGHO¶HGLILFDFLyTXHVHUjFRPDPj[LPHTXLYDOHQWDOD VXSHUItFLHGH
VRVWUHHGLILFDEOHFRUUHVSRQHQWDVLVSDUFHOāOHVPtQLPHV

6¶KLDIHJHL[ 

1RREVWDQWO¶DQWHULRUDOHV]RQHVTXDOLILFDGHVDPEOHVFODXVD
L  D GHO PXQLFLSL GH &DVWHOOGHIHOV FRUUHVSRQHQWV D ]RQHV
G¶RUGHQDFLy HQ HGLILFDFLy DwOODGD VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV 9, L 9,,
UHVWD H[FOzV DTXHVW ~V OOHYDW HO UHVLGHQFLDO SHU D DOORWMDPHQW
WHPSRUDOG¶KRWHOTXHURPDQGUjDGPqV

U&RPHUFLDO
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Cerdanyola del Vallès
• Ordenança complementària de les metropolitanes relativa als articles 307 i 308
de les N.U. del Pla General Metropolità.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona el 22 de novembre de 1995 i acordada
la seva publicació a efectes d’executivitat en data 26
de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96 )
Text Refós
1. Definició. El present document constitueix Ordenança complementària del planejament municipal –
Pla general metropolità de 1976 – limitada al terme
de Cerdanyola del Vallès. Són incorporades les
prescripcions de l’acord de la CUB de 22/11/95.
2. Emplaçament. L’àmbit de l’Ordenança és discontinu en el territori, interessant la totalitat de
terrenys qualificats de Zona d’ordenació en edificació aïllada (clau 20a).
3. Contingut. L’ordenança complementa els articles
307.9 i 308.9 de les Normes del PGMB. S’afegeix
als esmentats articles el següent text:
“S’admetran únicament les estacions de servei,
quan la parcel·la acrediti les següents condicions:
• Presentar directament façana a la xarxa viària
bàsica.
• Disposar de dues façanes en situació de cantonada, com a mínim, a la xarxa viària pública.
• Tenir una superfície mínima de 1.000 m2.
En cap cas es podran ocupar amb usos que
comportin edificació, les superfícies de separació
a partions laterals i de fons de les parcel·les (art.
342.8 i 343.3 de les Normes del PGMB), que
caldrà garantir-ne el correcte enjardinament.”
4. Oportunitat. Es formula aquesta Ordenança per
tal de garantir la instal·lació d’estacions de servei
en punts del territori capaços d’assumir-ne els
efectes de tràfic. La zona (20a) és essencialment
d’habitatge, i és oportú preservar-la d’activitats
impròpies que poden afectar la qualitat de vida
dels veïns.
5. Vigència. Aquesta Ordenança tindrà vigència indefinida, de conformitat amb l’article 72 del DL
1/1990 de la Generalitat de Catalunya.
Annex Normatiu:
Article únic. Els articles 56 a 72 del vigent Reglament
General de Carreteres (Reial Decret 1812/1994) s’incorporen en aquesta Ordenança Complementària, en
el seu redactat original.

• Norma complementària de les metropolitanes relativa als articles 342.1, 342.8
i 343.3 de les N.U. del Pla General Metropolità. Aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 21 de maig de 1997
(DOGC de 15/07/97), amb la prescripció següent que
s’incorpora d’ofici:
La reducció de l’edificabilitat de l’article 342.1 del PGM
en edificis bifamiliars, es circumscriu a les parcel·les
superiors a 520 m2 per a la zona 20a/7 i 285 m2 per
a la zona 20a/9, amb la limitació que el sostre màxim
admès per cadascun dels habitatges sigui 150 m2,
cosa que permet un correcte desenvolupament del
programa familiar.
Norma complementària: modificació article 342.1
(habitatge bifamiliar en parcel·les reduïdes)
Art. 342.1 (darrer paràgraf):
“En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció en
que la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida en el quadre anterior.
S’exceptuen d’aquesta reducció d’edificabilitat les
parcel·les en les que es construeixi com a màxim dos
habitatges.”
Norma complementària: modificació articles 342.8
i 343.3 (separació a partions de parcel·les en cantonada qualificades de 20a/7 i 20a/11)
Art. 342.8 i 343.3 (s’hi afegeix el següent paràgraf)
“En parcel·les de cantonada qualificades amb clau
20a/7 o 20a/11, amb front a més d’un carrer, on de
l’aplicació d’aquestes separacions mínimes s’obtinguin fronts edificats de menys de 8 m., es podrà
considerar un d’ells com a front, estimant la resta de
partions a carrer com a laterals. En el cas de parcel·les
donant a un viari bàsic, aquest es considerarà sempre
com a partió a front.”

• Ordenances complementàries de les ordenances municipals d’edificació, a Cerdanyola del Vallès. Aprovades definitivament
i donada conformitat al text refós per Acords de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 4 de març
de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de
23/10/92)
Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les
Normes del PGM
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Art. 225. Planta baixa. (es modifica l’apartat 2)
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la
que s’expressa a la taula següent:
Tipus d’ordenació

Altra referència

Edificació segons
alineacions de vial
Edificació aïllada

Alçada
3,70 m

Planta baixa oberta
Planta baixa
tancada

Altres tipus
d’ordenació

3,00 m
2,50 m
2,75 m

Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial,
l’alçada lliure mínima de la planta baixa es podrà
reduir a 2,70 m. quan no es destini a magatzem o
a ús industrial. (paràgraf afegit)
Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial,
l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel
que fa a la cota de referència de l’alçada reguladora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20
m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors
de 20 m.
Art. 251. Alçada màxima i nombre de plantes.
(es modifiquen els apartats 3 i 4)
3. Per damunt de l’alçada màxima, només es permetrà:
a. La coberta definitiva de l’edifici, de pendent
inferior al 30 per 100 i l’arrencada de la qual se
situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·
lela als paraments exteriors de les façanes situades a una altura no superior a la màxima i que el
vol no superi el màxim admès per als ràfecs.
Els ràfecs podran envair la zona de separacions
mínimes a les llindes de parcel·la amb una volada
màxima del 15 per 100 de la separació, amb un
màxim d’1 m. Quan per qüestions de disseny se
sobrepassi el voladís màxim, l’excés es computarà com a ocupació, mantenint-se les distàncies
a llindes del paràgraf anterior. (paràgraf afegit)
En aquest tipus d’ordenació les golfes resultants
no podran ser habitables llevat de als habitatges
unifamiliars, cas en el qual es computarà la
seva superfície a l’efecte d’edificabilitat a tota la
part que tingui una alçada mitjana no inferior a
2,10 m.
b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada
total de 0,60 m.
c. Les baranes fins a una alçada màxima
d’1,80 m.
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d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
e. Els coronaments de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu.
4. Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en
algunes zones, de construir plantes baixes sobre
palafits, en aquest cas no computarà a efectes
d’edificabilitat, la part de la planta que es trobi
totalment oberta. Els volums que interrompin
eventualment la continuïtat de l’espai obert tal
com els cossos d’escales, ascensors, volums
tècnics, espais de consergeries, locals comercials i similars, computaran a efectes del càlcul
de la superfície màxima del sostre edificable. No
es permetrà la construcció d’entresolats.
La part de l’edifici situada damunt de l’alçada
màxima tindrà la consideració d’element comú
de l’edifici, llevat del cas d’habitatges unifamiliars.
(paràgraf afegit)
Art. 253. Construccions auxiliars. (es modifica
l’apartat 4)
4. Les piscines descobertes i pistes esportives, amb
excepció de frontons, podran situar-se lliurement
a la parcel·la. Els elements funcionals associats
a aquestes instal·lacions com: trampolins, pals,
xarxes de protecció, bàculs d’il·luminació, etc.,
tindran limitada la seva alçada en els 3 m. des de
la vora de la llinda de parcel·la, a l’alçada màxima
establerta per a les tanques.
Art. 254. Tanques. (es modifica l’apartat 1)
1. a. Les tanques amb front a vials públics, dotacions
i espais verds, es regularan, pel que fa a alçades
i a materials, de conformitat amb les disposicions
establertes per a cada zona o sector en què es divideixi, a les ordenances del pla parcial o especial.
b. En els casos en que no existeixin disposicions
establertes sobre tanques, aquestes podran tenir
una alçada màxima de 1 m en la part opaca,
amidat sobre la major cota del terreny a la llinda,
i es podran elevar fins a un màxim de 2,50 m.
sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica o
elements calats.

• Ordenança sobre instal·lació d’antenes
com a norma complementària dels articles 239.3.e. i 251.3.d. de les Normes
Urbanístiques del PGM a Cerdanyola del
Vallès. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de juliol de
1998 i 20 de gener de 1999 (DOGC núm. 2879 de
30/04/99)

Preàmbul
Es redacta aquesta Ordenança sobre instal·lació d’antenes, amb l’objecte de regular amb caràcter general
les condicions d’ubicació de tota mena d’antenes i
elements auxiliars de connexió a l’exterior, així com
la determinació de quines d’aquestes instal·lacions
s’havien de sotmetre a prèvia llicència municipal i el
procediment administratiu pertinent.
Donada l’evolució de les actuals tecnologies en telecomunicacions i l’increment de determinats tipus
d’instal·lacions d’antenes, concretament de les antenes de telefonia mòbil, es creu necessari regular
amb precisió les condicions a les quals hauran de sotmetre’s aquestes antenes de telefonia mòbil, així com
les llicències i les seves condicions, i el règim sancionador pel cas d’incompliment de les prescripcions
d’aquesta Ordenança.
Com a novetats més significatives d’aquest text cal
destacar: La previsió de reserva d’espai en els edificis de nova planta i en aquelles intervencions de reforma de grau alt en edificis existents per les conduccions d’instal·lacions d’antenes que permeti la seva
reconducció a la coberta, les limitacions d’instal·lació
i temporals de les antenes de telefonia mòbil, l’especificació de la documentació necessària per a la tramitació de les llicències d’antenes de telefonia mòbil,
les previsions respecte a les instal·lacions d’antenes
en domini municipal, l’obligació de conservació de
les antenes i la responsabilitat subsidiària dels propietaris respecte aquesta obligació, les mesures d’execució de l’ordenança i la responsabilitat solidària per
les infraccions de l’empresa instal·ladora i del propietari de l’edifici o terreny sobre el qual es col·loca
l’antena.

Capítol I
Disposicions generals
Art. 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les
condicions d’ubicació i d’instal·lació de tota mena
d’antenes i els seus elements auxiliars de connexió a l’exterior. S’hi inclouen tant les antenes
de recepció com d’emissió d’ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, telecomandaments, tec... en qualsevol de
les seves possibles formes: de filament, de pilar
o torre, parabòliques, per elements o qualsevol
altra que la tecnologia actual o futura faci possible.
2. També és objecte d’aquesta Ordenança deter-

minar quines d’aquestes instal·lacions s’han de
sotmetre a prèvia llicència municipal i el procediment administratiu pertinent.
Art. 2. Edificis de nova planta o reforma de grau
alt en edificis existents
En tots aquells edificis de nova planta o en aquelles
intervencions de reforma de grau alt en edificis existents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les
conduccions d’instal·lacions d’antenes que permeti la
seva reconducció a la coberta.

Capítol II
Requisits i limitacions particulars
aplicades a les diferents
instal·lacions d’antenes
Art. 3. Antenes de recepció de programes
dels serveis públics i/o comercials de
radiodifusió i televisió (tipus A)
1. No es podran instal·lar a les obertures, finestres,
balconades, façanes i paraments perimetrals dels
edificis, llevat que, d’acord amb les Ordenances
d’Edificació, sigui possible protegir-les de ser
vistes des de qualsevol via o espai d’ús públic o
caràcter comunitari, mitjançant els adients elements constructius permanents.
2. No es podran instal·lar en els espais lliures d’edificació, tant d’ús públic com privat.
3. Quan s’instal·lin a la coberta dels edificis caldrà
triar la ubicació que millor les amagui de ser vistes
des de les vies i espais públics i que sigui compatible amb la seva funció.
4. Les antenes en les quals no sigui predominant una
sola dimensió sobre les altres dues, com les parabòliques i les de torre composta (subtipus A2),
que s’instal·lin en edificis o conjunts catalogats o
en edificis situats en vies principals, s’hauran de
col·locar de la forma més adient per evitar qualsevol impacte desfavorable sobre l’edifici, conjunt
o via protegida. Amb aquest objecte, el seu projecte haurà de contenir la proposta de la solució
adoptada amb una justificació raonada i motivada
de ser la millor entre totes les possibles, la qual
caldrà que sigui informada favorablement pels
serveis tècnics competents en protecció del patrimoni històric, artístic i monumental. Cas que no
fos possible reduir l’impacte a nivells admissibles,
es podrà denegar l’autorització de la instal·lació.
5. Les antenes del tipus A no compreses en el subtipus A2 es consideren del subtipus A1.
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6. A l’exterior del volum edificat només es podrà
instal·lar una antena per cada edifici i per cada
funció que no es pugui integrar tecnològicament
amb d’altres en una mateixa antena. Únicament
s’exceptuen d’aquesta regla les antenes protegides de ser vistes en les condicions del primer
paràgraf d’aquest article.
7. Les línies de distribució entre la base de l’antena i
les preses de recepció hauran d’anar empotrades
o soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre edificis ja construïts degudament
autoritzats, es podran col·locar, preferentment en
tub rígid o amb cable despullat de color neutre, en
terrats, parets interiors no vistes i patis de serveis
interiors dels edificis. Per a aquestes excepcions,
caldrà aportar una memòria justificativa de la seva
excepcionalitat, una proposta d’ubicació i materials a emprar, com també la definició sobre plànols del seu traçat a escala 1:50, com a mínim.
8. En cap cas, les antenes no podran incorporar llegendes o anagrames que puguin interpretar-se
que tenen caràcter publicitari, i, si són visibles,
només podran ser de color neutre.
Art. 4. Antenes d’emissió de programes
dels serveis públics i/o comercials de
radiodifusió i televisió (tipus B)
1. Mitjançant la instrucció del corresponent expedient, es podran autoritzar, per l’Alcalde/ssa, sense
perjudici de les delegacions que hagi efectuat o
pugui efectuar de conformitat amb els articles 53.1
i 54.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, complexos previstos per a la instal·lació
d’antenes. Les antenes d’emissió dels programes
dels serveis públics i/o comercials de ràdio i televisió s’hauran d’instal·lar en aquests complexos
previstos a l’efecte, una vegada autoritzats.
Art. 5. Antenes de radioafeccionats (tipus C)
1. Les antenes per a radioafeccionats que no quedin
amagades de ser vistes des de qualsevol via
pública o espai de caràcter públic o comunitari,
només es podran instal·lar a les cobertes dels edificis i triar la ubicació que millor les amagui de ser
vistes des de les vies i espais públics i que sigui
compatible amb la seva funció.
2. La instal·lació de qualsevol tipus d’antena
d’aquesta mena en edificis o conjunts catalogats
o vies principals estarà sotmesa a les mateixes
garanties d’inoqüitat per als elements a protegir
que s’esmenten al paràgraf 4 de l’article 3, amb
independència de la seva aparença exterior.
3. L’autorització per a la instal·lació de més d’una
antena per a aquesta funció, en un mateix edifici,
serà discrecional a l’Administració municipal, i es
284 Cerdanyola del Vallès

basarà en els previsibles efectes de contaminació
visual que es puguin produir.
4. Un radioafeccionat no podrà disposar de més
d’una instal·lació d’aquesta mena en un edifici i
això únicament quan sigui titular d’un habitatge o
local ubicat en aquest edifici.
Art. 6. Radioenllaços i comunicacions privades
(tipus D)
1. Com a norma general, les antenes per a radioenllaços i comunicacions privades, degudament
autoritzades pels serveis estatals competents en
telecomunicacions, hauran d’ubicar-se als complexos previstos a l’efecte, assenyalats a l’article
4 (subtipus D1), llevat que quedin amagades de
ser vistes des de qualsevol via pública i espai d’ús
privat o comunitari.
2. Excepcionalment i, mitjançant la presentació del
pla tècnic que justifiqui la necessitat d’instal·lar
algun o alguns elements de la xarxa en situació
diferent, se’n podrà autoritzar la ubicació sobre la
coberta d’edificis (subtipus D2); en qualsevol cas,
l’autorització estarà sotmesa a les mateixes garanties d’inoqüitat per als elements a protegir assenyalades al paràgraf 4 de l’article 3, que s’aplicaran
amb independència de la seva aparença o forma.
3. Les antenes de les comunicacions de caràcter oficial (en particular les dels serveis de seguretat pública i defensa. també se sotmetran a les normes
precedents amb les especialitats exigides per les
seves circumstàncies i necessitats peculiars. Es
tipificaran com a subtipus D1 o D2, segons que
s’instal·lin a les “torres de comunicacions” o sobre
edificacions.
Art. 7. Instal·lacions per a telefonia mòbil
personal, sistemes de substitució de
la xarxa cablejada i altres serveis de
telefonia pública (tipus E)
1. Els sistemes de substitució, en cas d’avaria de
la xarxa cablejada per a enllaços via ràdio i altres
serveis radioelèctrics de telefonia pública estarà
subjecta a la prèvia aprovació del pla tècnic de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa dintre
del terme municipal, en la qual caldrà justificar la solució proposada amb criteris tècnics de cobertura
geogràfica i en relació amb les altres alternatives
possibles. L’esmentat pla haurà de definir, també, la
tipologia de les antenes per a cada emplaçament.
2. Els operadors hauran de presentar, quan així ho
requereixi l’Ajuntament, el Pla Tècnic de cobertura
actualitzat.
3. Les antenes de telefonia mòbil hauran d’utilitzar la
millor tecnologia disponible que sigui compatible
amb la minimització de l’impacte visual.

4. Limitacions d’instal·lació:
a. No s’autoritzaran aquelles antenes de telefonia
mòbil que no resultin compatibles amb l’entorn
per provocar un impacte visual no admissible.
b. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal·
lació d’antenes de telefonia mòbil en edificis o
conjunts protegits, llevat dels casos concrets i
excepcionals que s’informin favorablement pels
serveis municipals competents en protecció del
patrimoni històric, artístic i monumental.
c. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal·lació
d’antenes d’aquest tipus en zones d’ordenació en
edificació aïllada (unifamiliar o plurifamiliar), zones
de parcs i jardins urbans, zones de verd privat
protegit, de renovació urbana i sòl no urbanitzable
en general, llevat de casos concrets i excepcionals degudament justificats. En canvi, si es podrà
autoritzar aquest tipus d’instal·lació en zones de
sistemes de serveis tècnics, equipaments, zones
subjectes a ordenació volumètrica específica i en
densificació urbana i zones industrials.
5. Limitació temporal:
Les llicències per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil tindran caràcter temporal, amb una
durada limitada de dos anys. Per possibilitar la
seva permanència, hauran d’ésser renovades en
acabar el termini d’instal·lació, moment en el què
caldrà modificar-les, si s’escau, per donar compliment a l’establert en els apartats anteriors.
6. Els titulars de les antenes instal·lades sobre edificis que no tinguin totalment regularitzada la seva
situació respecte d’altres instal·lacions d’antenes
que hi poguessin haver, hauran de regularitzar
aquesta situació en el termini màxim dels dos
anys de vigència de la llicència. En cas d’incompliment la llicència no serà renovada.

Capítol III
Llicències
Art. 8. Instal·lacions sotmeses a llicències
1. Amb independència que el titular sigui una persona privada física o jurídica o un ens públic, caldrà
obtenir la prèvia llicència municipal per a instal·
lació de qualsevol antena ubicada a l’exterior del
volum dels edificis; feta excepció, únicament, de
les individuals o col·lectives per a la recepció de
programes de ràdio i/o televisió compreses en el
subtipus A1. Caldrà, també, l’obtenció de llicència
prèvia per a totes i cada una de les instal·lacions
agrupades als complexos anomenats “torre de
comunicacions” i per a la instal·lació de les antenes de telefonia mòbil.

2. Quan, d’acord amb el capítol II, calgui un pla
tècnic previ, la llicència per a cada instal·lació individual de la xarxa, només es podrà atorgar una vegada aprovat l’esmentat pla i sempre que aquella
s’ajusti plenament a les seves previsions.
3. Als efectes de tramitació de les llicències, les antenes subtipus A2 i tipus C i D, es consideraran
com a instal·lacions menors, i les del tipus B i E
tindran la mateixa consideració que les activitats
industrials classificades en les categories 1a i 4a.
4. Als efectes d’aplicació dels articles 239.3.e i
251.3.d de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, els diferents tipus d’antena descrits en els capítols anteriors tindran la consideració d’elements tècnics de les instal·lacions.
Art. 9. Plans Tècnics
1. Per a l’aprovació dels plans tècnics a què es refereixen els articles anteriors, caldrà formular la
pertinent sol·licitud, amb els requisits formals de
caràcter general que determina la Llei 30/1992,
“Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común”, acompanyada de tres exemplars del pla.
2. El pla haurà de tractar, de forma motivada i amb
l’abast suficient per a la seva comprensió i anàlisi:
a. La disposició geogràfica de la xarxa i la ubicació de les antenes que la constitueixen, en relació amb la cobertura territorial necessària i comparativament amb les altres solucions alternatives
possibles.
b. La incidència dels elements visibles de la instal·
lació, sobre els elements a protegir (edificis o conjunts catalogats, vies principals i paisatge urbà en
general), amb les propostes sobre l’adaptació de
la seva aparença exterior a les condicions de l’entorn. En tot cas anirà acompanyat de fotografies
de l’edifici i/o entorn afectat.
3. Els plans tècnics s’hauran d’ajustar als corresponents projectes tècnics, aprovats pel Ministeri
d’Obres Públiques i Transports, quan es tracti de
serveis finals o portadors, de conformitat amb
allò que preveuen els articles 13, 14 i 17 de la Llei
d’Ordenació de les Telecomunicacions.
4. En la tramitació se seguiran les normes de procediment vigents; en tot cas serà preceptiu l’informe
favorable dels serveis competents en la protecció
del patrimoni històric, artístic i monumental.
5. La competència per resoldre la petició correspon
a l’Alcalde/ssa, sense perjudici de les delegacions
que hagi efectuat o pugui efectuar de conformitat
amb els articles 53.1 i 54.1 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
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Art. 10. Requisits per a la petició i tramitació de
les sol·licituds de llicències d’instal·lació
d’antenes
1. Quan calgui autorització dels òrgans competents
de telecomunicacions o estar en possessió d’una
concessió administrativa, caldrà justificar de
forma fefaent que se’n disposa en formular la sol·
licitud.
2. Instal·lacions que requereixen un pla tècnic (tipus
B, D i E):
2.1. Les sol·licituds es formularan d’acord amb
allò que determina l’article 28.1.2 i 3 de les Ordenances metropolitanes d’edificació, en allò
que tingui relació amb l’antena i les seves instal·
lacions complementàries.
2.2. També s’adjuntaran:
a. Els càlculs justificatius de l’estabilitat de l’antena amb els plànols constructius corresponents.
b. La descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per a la protecció contra descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i per
evitar interferències radioelèctriques i paràsits en
altres instal·lacions.
c. Referència a les dades administratives de l’expedient d’aprovació prèvia del pla tècnic.
2.3. En particular quan es tracti d’antenes de
telefonia mòbil la documentació que s’acompanyarà serà l’assenyalada amb caràcter general en
aquest apartat, amb les següents precisions:
a. Projecte tècnic, acompanyat de documentació
fotogràfica, gràfica i escrita, signat per tècnic
competent; justificatiu de l’impacte visual, que
expressi clarament l’emplaçament i el lloc de col·
locació de la instal·lació en relació amb la finca i
la situació en aquesta; descripció de l’entorn dins
el qual s’implanta, grandària, forma, materials i altres característiques.
b. Declaració o compromís de mantenir la instal·
lació en perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.
2.4. La competència per a resoldre la petició correspon a l’Alcalde/ssa, sense perjudici de les delegacions que hagi efectuat o pugui efectuar de
conformitat amb els articles 51.3 i 54.1 de la Llei
Municipal.
3. Antenes per a radioafeccionats (tipus C) i per a
recepció de programes de ràdio i televisió del
subtipus A2.
3.1. Pel que fa a la sol·licitud, tramitació i resolució de la llicència, aquestes instal·lacions tindran
la consideració d’obres menors a tots els efectes.
3.2. La sol·licitud anirà acompanyada de :
a. Fotografies actuals de l’edifici i de l’entorn.
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b. Documentació tècnica justificativa del compli-

ment de totes les condicions enunciades als articles 4 i/o 6 d’aquesta Ordenança.
4. En les llicències per a instal·lacions d’antenes de
telefonia mòbil s’expressarà el termini màxim per
al qual s’atorgaran, que serà de dos anys, i que
hauran de ser renovades en acabar el termini per
possibilitar la seva permanència, prèvia modificació i adaptació, si s’escau, d’acord amb l’establert en l’article 8 d’aquesta Ordenança.
Art. 11. Instal·lacions d’antenes en domini
municipal
Les antenes instal·lades sobre edificis de propietat
municipal, només podran autoritzar-se mitjançant una
concessió sobre utilització de béns d’ús públic municipal, els plecs de condicions que la regeixin i allò
que s’estableix en aquesta Ordenança amb independència de l’obtenció de la corresponent llicència.
Art. 12. Conservació d’instal·lacions d’antenes
Els titulars de les llicències i de les concessions s’encarregaran de que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació, subsidiàriament seran responsables d’aquesta obligació
de conservació els propietaris de l’edifici i/o terreny
sobre el qual estigui instal·lada l’antena.
En cas contrari, aquestes instal·lacions podran ser
retirades pels serveis municipals corresponents, a
càrrec de l’obligat.

Capítol IV
Execució de l’Ordenança i Règim
sancionador
Art. 13.
1. En cas d’incompliment dels preceptes d’aquesta
Ordenança, els serveis tècnics municipals podran
ordenar l’adopció de les mesures que s’escaiguin,
a fi i efecte de restablir la legalitat infringida, segons l’establert en la normativa urbanística general.
Art. 14. Règim sancionador
1. Es procedirà d’acord amb el règim general per a
les infraccions urbanístiques establert en la Llei del
Sòl i, en allò que s’escaigui, amb el que disposa la
normativa sobre Règim local.
2. De la infracció d’allò que disposa aquesta Ordenança, en seran responsables solidàriament:
a. En primer lloc, l’empresa instal·ladora, o bé la
persona física o jurídica que hagués disposat la

col·locació de l’antena, sense prèvia llicència o
concessió, o amb infracció de les condicions que
s’hi estableixin o dels preceptes de la present Ordenança.
b. El propietari de l’edifici o del terreny on l’antena
estigués col·locada.
3. El procediment aplicable serà aquell previst en els
articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26
de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú i en el Reglament del procediment
per a l’exercici de la potestat sancionadora, de 4
d’agost de 1993.

Disposició transitòria
Les antenes de telefonia mòbil instal·lades amb llicència concedida abans de l’entrada en vigor de la
present Ordenança, que no s’ajustin a les previsions
del paràgraf 2 de l’article 8, hauran d’adaptar-se en
el termini màxim de dos anys, a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança.

• Normes de planejament urbanístic complementaries a les Normes urbanístiques del
Pla General Metropolità per a la regulació d’usos d’oficines bancàries de Cerdanyola del
Vallès. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 de juny de 2005 (DOGC
núm. 4454 de 24/08/2005).
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• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació

de l’ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals,
conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès. Aprovada
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d’abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de
22/05/2007).
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'2*&GHGHGHVHPEUHGH

 $OV HIHFWHV G¶DTXHVWD QRUPDWLYD V¶DGRSWD FRP D SUzSLD OD FODVVLILFDFLy L OD
WHUPLQRORJLD FRQWLQJXGD D OD /OHL VREUH OD SROLFLD GH O¶(VSHFWDFOH //(,
 LHO&DWjOHJGHOV(VSHFWDFOHV '(&5(7 GHOD*HQHUDOLWDWGH
&DWDOXQ\DUHIHUHQWDDFWLYLWDWVUHFUHDWLYHVTXHUHFXOOODVHJHQWFODVVLILFDFLy

D  (VWDEOLPHQWVHVSRUWLXV
E  (VWDEOLPHQWVPXVLFDOV
F  (VWDEOLPHQWVGHUHVWDXUDFLyGHWLSXVEDUUHVWDXUDQWLEDUUHVWDXUDQW
G  (VWDEOLPHQWVGHMRFVLDWUDFFLRQV
H  (VWDEOLPHQWV FXOWXUDOV L VRFLDOV R DOWUHV HVWDEOLPHQWV DPE DFWLYLWDWV
DQjORJXHV
I  (VWDEOLPHQWVDXGLRYLVXDOV
J  (VWDEOLPHQWV]RROzJLFV

E  (VWDEOLPHQWV 0XVLFDOV $TXHVWV HV FDUDFWHULW]HQ SHU UHDOLW]DU DFWLYLWDWV PXVLFDOV
GHVWLQDGHV D RIHULU P~VLFD HQ GLUHFWH R UHSURGXwGD DPE OD SRVVLELOLWDW TXH HO S~EOLF
DVVLVWHQWSUHQJXLFRQVXPLFLRQVLDPEODSRVVLELOLWDWRQRGHEDOODU(VSRGHQGHILQLUHQ
HOVVHJHQWVWLSXV

D  %DU0XVLFDO
$FWLYLWDWTXHGLVSRVDGHEDUDPEDPELHQWDFLyPXVLFDOSHUPLWMDQVPHFjQLFVLQR
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SRWWHQLUSLVWDGHEDOORHVSDLDVVLPLODEOH

GHVWLQDGHV D RIHULU P~VLFD HQ GLUHFWH R UHSURGXwGD DPE OD SRVVLELOLWDW TXH HO S~EOLF
DVVLVWHQWSUHQJXLFRQVXPLFLRQVLDPEODSRVVLELOLWDWRQRGHEDOODU(VSRGHQGHILQLUHQ
HOVVHJHQWVWLSXV

D  %DU0XVLFDO
$FWLYLWDWTXHGLVSRVDGHEDUDPEDPELHQWDFLyPXVLFDOSHUPLWMDQVPHFjQLFVLQR
SRWWHQLUSLVWDGHEDOORHVSDLDVVLPLODEOH
E  'LVFRWHFD
$FWLYLWDW TXH GLVSRVD GH EDU DPE DPELHQWDFLy PXVLFDO SHU PLWMDQV PHFjQLFV L
SLVWDGHEDOOLHVSDLVDVVLPLODEOHVHQXQDRPpVSLVWHV
F  6DODGHEDOO
$FWLYLWDW TXH RIHUHL[ XQ OORF LGRQL SHU EDOODU DPE P~VLFD HQ GLUHFWH R
FRPSOHPHQWjULDPHQW DPE P~VLFD JUDYDGD +D GH GLVSRVDU G¶HVFHQDUL GH
FDPHULQRVSHOVDUWLVWHVTXHDFWXHQLXQVHUYHLGHEDULRUHVWDXUDQW
G  6DODGH)HVWHVDPEHVSHFWDFOH
$FWLYLWDW TXH RIHUHL[ XQ OORF LGRQL SHU RIHULU DFWXDFLRQV PXVLFDOV YDULHWDWV R
PXVLFDUSHUEDOODU/DVDODKDGHGLVSRVDUG¶HVFHQDULDPESLVWDGHEDOORVHQVH
GHFDPHULQRVSHOVDUWLVWHVTXHDFWXHQLXQVHUYHLGHEDULRUHVWDXUDQW
H  &DIq7HDWUHR&DIq&RQFHUW
$FWLYLWDW TXH RIHUHL[ FRP D REMHFWLX SUHIHUHQW DFWXDFLRQV HQ GLUHFWH PXVLFDOV
WHDWUDOVRGHYDULHWDWVVHQVHSLVWDGHEDOOROORFDVVLPLODEOH +DGHGLVSRVDUGH
VHUYHLGHEDUHVFHQDULGHFDPHULQRVSHOVDUWLVWHVTXHDFWXHQLGHFDGLUHVLWDXOHV
SHUDOS~EOLFHVSHFWDGRU

G  $FWLYLWDWV GH MRF L DWUDFFLRQV $TXHOOHV HQ OHV TXDOV HO S~EOLF DVVLVWHQW SRW DUULVFDU

GLQHUVRREMHFWHVSDUWLFLSDQWHQMRFVG¶DW]DURXWLOLW]DUPjTXLQHVRDSDUHOOVUHFUHDWLXVR
HVSRUWLXV R DOWUHV LQVWDOÂODFLRQV IL[HV R PzELOV DPE OD ILQDOLWDW G¶HVEDUMR (V SRGHQ
GHILQLUHOVVHJHQWVWLSXV


I  -RFV G¶DW]DU DTXHVWD DFWLYLWDW SHUPHW DUULVFDU GLQHUV R REMHFWHV
VXVFHSWLEOHV G¶DYDOXDFLy HFRQzPLFD HQ IXQFLy GHO UHVXOWDW G¶XQ
HVGHYHQLPHQWIXWXULLQFHUW
J -RFVUHFUHDWLXVDTXHVWDDFWLYLWDWHVGHVHQYROXSDPLWMDQoDQWPjTXLQHV
R DSDUHOOV HQ HOV TXDOV D FDQYL GHO SDJDPHQW G¶XQ SUHX HV SRW JDXGLU
G¶XQ WHPSV GH MRF L HYHQWXDOPHQW HV SRW RIHULU FRP D ~QLF SUHPL OD
UHSHWLFLyG¶XQWHPSVGHMRF
K -RFVHVSRUWLXVDTXHVWDDFWLYLWDWHVGHVHQYROXSDPLWMDQoDQWPjTXLQHVR
DSDUHOOV HVSRUWLXV R UHFUHDWLXV DPE H[FOXVLy GHOV MRFV SUHYLVWRV HQ HO
5HJODPHQW GH PjTXLQHV UHFUHDWLYHV L G¶DW]DU TXH V¶LQFORXHQ HQ HOV
DSDUWDWVD LE G¶DTXHVWDUWLFOH
L  $WUDFFLRQV UHFUHDWLYHV DTXHVWD DFWLYLWDW RIHUHL[ DO S~EOLF DVVLVWHQW
GLYHUVLy PLWMDQoDQW LQVWDOÂODFLRQV IL[HV R PzELOV FRP OHV LQVWDOÂODFLRQV
DTXjWLTXHV HOV FDYDOOHWV OHV VtQLHV OHV PXQWDQ\HV UXVVHV HOV WRERJDQV
HOVOOLWVHOjVWLFVOHVILUHVLOHVWyPEROHV
M /XGRWHTXHVDTXHVWDDFWLYLWDWHV GHVHQYROXSDHQHVSDLVGHOLPLWDWVTXH
WHQHQXQDILQDOLWDWO~GLFDHGXFDWLYDFtYLFDVRFLDOLFXOWXUDOLHVWDQGRWDWV
G¶XQIRQVRUJDQLW]DWGHMRFVMRJXLQHVLDOWUHVHOHPHQWVO~GLFV

I  (VWDEOLPHQWV $XGLRYLVXDOV $TXHVWHV DFWLYLWDWV VyQ OHV GHVHQYROXSDGHV
PLWMDQoDQW DSDUHOOV HOHFWUzQLFV R DXGLRYLVXDOV DPE OD LQWHUYHQFLy GHO S~EOLF R
VHQVH (Q OD UHDOLW]DFLy G¶DTXHVWD DFWLYLWDW HV SRGHQ XWLOLW]DU DSDUHOOV GH
UHSURGXFFLyYLGHRPDJQqWLFDGHUHDOLWDWYLUWXDORGHNDUDRNH
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$TXHVWDPRGLILFDFLyGHOHV1188LGHO3*0UHJXODO¶~VUHFUHDWLXQRPpVHQ
HVWDEOLPHQWV PXVLFDOV GH MRF L DWUDFFLRQV L DXGLRYLVXDOV GHO &DWjOHJ GHOV





WHQHQXQDILQDOLWDWO~GLFDHGXFDWLYDFtYLFDVRFLDOLFXOWXUDOLHVWDQGRWDWV
G¶XQIRQVRUJDQLW]DWGHMRFVMRJXLQHVLDOWUHVHOHPHQWVO~GLFV
I  (VWDEOLPHQWV $XGLRYLVXDOV $TXHVWHV DFWLYLWDWV VyQ OHV GHVHQYROXSDGHV
PLWMDQoDQW DSDUHOOV HOHFWUzQLFV R DXGLRYLVXDOV DPE OD LQWHUYHQFLy GHO S~EOLF R
VHQVH (Q OD UHDOLW]DFLy G¶DTXHVWD DFWLYLWDW HV SRGHQ XWLOLW]DU DSDUHOOV GH
UHSURGXFFLyYLGHRPDJQqWLFDGHUHDOLWDWYLUWXDORGHNDUDRNH
$TXHVWDPRGLILFDFLyGHOHV1188LGHO3*0UHJXODO¶~VUHFUHDWLXQRPpVHQ
HVWDEOLPHQWV PXVLFDOV GH MRF L DWUDFFLRQV L DXGLRYLVXDOV GHO &DWjOHJ GHOV
HVSHFWDFOHV '(&5(7 


$UW  2UGHQDFLy GHOV (VWDEOLPHQWV PXVLFDOV GH MRF L DWUDFFLRQV L DXGLRYLVXDOV
UHVSHFWHGHO¶HQWRUQLHOSDLVDWJHXUEj

eVG¶DSOLFDFLyDOVHVWDEOLPHQWVGHFRQFXUUqQFLDS~EOLFDPXVLFDOVLDXGLRYLVXDOV
OD QRUPDWLYD YLJHQW GHO 3*0 HQ FRQFHSWH G¶LQWHJUDFLy HQ O¶HQWRUQ L SDLVDWJH
XUEj HQ HO TXH FRUUHVSRQ D OD IDoDQD SULQFLSDO GH O¶HGLILFDFLy SDWL G¶DFFpV L
WDQFDG¶DFFpVDYLDS~EOLFDLQFOzVHOUHIHUHQWDOUqWROGHO¶HVWDEOLPHQW

$UW0RGLILFDFLyGHOVDUWLFOHVLGHOHV1188VREUHO¶~VUHFUHDWLXHQ
VzOXUEjFODXVL

/¶DSDUWDWqGHOVDUWLFOHVLGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0
TXHGDUHGDFWDWHQHOVVHJHQWVWHUPHV
³q5HFUHDWLX6¶DGPHWO¶~VDPEFDUjFWHUJHQHUDO1RV¶DGPHWHQOHVDFWLYLWDWVGH
GLVFRWHFDVDODGHEDOOLVDODGHIHVWHVDPEHVSHFWDFOHGHO&DWjOHJG¶HVSHFWDFOHV
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D´




$UW  0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 VREUH O¶~V UHFUHDWLX HQ VzO XUEj
FODX

/¶DSDUWDW q GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV 8UEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWHQHOVVHJHQWVWHUPHV

³q5HFUHDWLX6¶DGPHWO¶~VDPEFDUjFWHUJHQHUDO1RV¶DGPHWHQOHVDFWLYLWDWVGH
GLVFRWHFDVDODGHEDOOLVDODGHIHVWHVDPEHVSHFWDFOHGHO&DWjOHJG¶HVSHFWDFOHV
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
  (Q FDV GH QRYHV DFWXDFLRQV XUEDQHV FDO OD WUDPLWDFLy G¶XQ 3OD GH PLOORUD
XUEDQD L G¶DVVLJQDFLy G¶XVRV /D VHYD UHJXODFLy UHVWULQJLGD VHUj DGPHVD
FRQIRUPHDPEOHVFRQVLGHUDFLRQVQRUPDWLYHVG¶DTXHVWHV1RUPHV
(O 3OD GH PLOORUD XUEDQD REOLJDUj D DTXHVWD QRUPDWLYD G¶REOLJDW FRPSOLPHQW
UHVSHFWH G¶DFWLYLWDWV WLSRORJLD GH O¶HVWDEOLPHQW DVSHFWHV GH PRELOLWDW
DFFHVVLELOLWDWXUEDQDLDYDOXDFLyDPELHQWDOG¶DFRUGDPEHOVVHJHQWVSDUjPHWUHV
XUEDQtVWLFV

D  6XSHUItFLHPj[LPDGHO¶DFWLYLWDWGHPGHORFDOS~EOLF
E  $IRUDPHQW Pj[LP GH O¶HVWDEOLPHQW HV IL[D HQ  SHUVRQHV L REOLJD D
GREODUO¶HVWjQGDUGILQVDPSHUVRQDG¶DIRUDPHQW
F  3UHYLVLyGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWSHUDIRUDPHQWGHXWYHKLFOHSODFHV
DIRUDPHQW HQ HO PDWHL[ HGLILFL R HGLILFL DGMDFHQW FRPXQLFDW DPE XQ
302, 303, 305 i 306
PtQLPGHSODFHV
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G  3UHYLVLyG¶XQDFFpVSULQFLSDODL[tFRPXQDVHJRQDVRUWLGDG¶HPHUJqQFLD



UHVSHFWH G¶DFWLYLWDWV WLSRORJLD GH O¶HVWDEOLPHQW DVSHFWHV GH PRELOLWDW
DFFHVVLELOLWDWXUEDQDLDYDOXDFLyDPELHQWDOG¶DFRUGDPEHOVVHJHQWVSDUjPHWUHV
XUEDQtVWLFV
D  6XSHUItFLHPj[LPDGHO¶DFWLYLWDWGHPGHORFDOS~EOLF
E  $IRUDPHQW Pj[LP GH O¶HVWDEOLPHQW HV IL[D HQ  SHUVRQHV L REOLJD D
GREODUO¶HVWjQGDUGILQVDPSHUVRQDG¶DIRUDPHQW
F  3UHYLVLyGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWSHUDIRUDPHQWGHXWYHKLFOHSODFHV
DIRUDPHQW HQ HO PDWHL[ HGLILFL R HGLILFL DGMDFHQW FRPXQLFDW DPE XQ
PtQLPGHSODFHV
G  3UHYLVLyG¶XQDFFpVSULQFLSDODL[tFRPXQDVHJRQDVRUWLGDG¶HPHUJqQFLD
HQ HVSDL XUEj GLIHUHQFLDW UHVSHFWH GH O¶DFFpV SULQFLSDO 5HVWULFFLy SHU
XELFDFLyGHO¶DFFpVSULQFLSDOGHVGHYLDS~EOLFDRHVSDLS~EOLFGHPpVGH
P G¶DPSODGD R P GH VXSHUItFLH DPE VRUWLGHV GLYHUVLILFDGHV D
GLIHUHQWVHVSDLV
H  8ELFDFLy L FRPSDWLELOLWDW DPE DOWUHV DFWLYLWDWV G¶~V UHFUHDWLX GHO 3OD
HVSHFLDOTXHHVWURELQVHSDUDGHVSHUXQUDGLGHP
I  1RPpV FRPSDWLEOH DPE QRX KDELWDWJH VL HV JDUDQWHL[ OD GLVSRVLFLy
G¶DOWUHVXVRV FRPHUFLDOVLWHUFLDULV HQODSODQWDLQWHUPqGLDGHVHSDUDFLy
'LVWjQFLD REOLJDGD GH P GHV GH O¶DFFpV SULQFLSDO G¶DFWLYLWDW D OtPLW
G¶HGLILFLVG¶KDELWDWJHH[LVWHQW
J  1RPpVHVSHUPHWO¶DFWLYLWDWHQSODQWDEDL[DLRSODQWDSULPHUDVRWHUUDQLL
DPEDFFpVSULQFLSDOREOLJDWGHVGHOD3ODQWD%DL[DDPEODIRUPDFLyG¶XQ
HVSDLWDPSyLQWHULRU YHVWtEXO PLQGHP
K  $OWHV FRQVLGHUDFLRQV TXH O¶$MXQWDPHQW YXOJXL FRPSOHWDU HQ HO 3OD
HVSHFLDO UHIHULGHV D JDUDQWLU O¶LQWHUqV JHQHUDO UHVSHFWH G¶DFFHVVLELOLWDW
YHQWLODFLyVHJXUHWDWLFRQYLYqQFLDXUEDQDLSDUWLFLSDFLyFLXWDGDQD


$UW
 0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 VREUH O¶~V UHFUHDWLX HQ VzO XUEj

FODX
D VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV 9, 9,, 9,,, L ,; G¶RUGHQDFLy DPE HGLILFDFLy

DwOODGD


/¶DSDUWDWqGHO¶DUWLFOHDPEGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0TXHGD
UHGDFWDWGHODVHJHQWPDQHUD

³q 5HFUHDWLX 6¶DGPHW DPE FDUjFWHU JHQHUDO DPE HO OtPLW Pj[LP GH TXDWUH

FHQWV PHWUHV TXDGUDWV P  SHU HVWDEOLPHQW R LQVWDOÂODFLy 1R V¶DGPHWHQ OHV
DFWLYLWDWVGHGLVFRWHFDVDODGHEDOOLVDODGHIHVWHVDPEHVSHFWDFOHGHO&DWjOHJ
G¶HVSHFWDFOHVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D´

$UW0RGLILFDFLyGHOVDUWLFOHVLGHOHV1188VREUHO¶~VUHFUHDWLXHQVzO
XUEj FODX D VXE]RQHV XQLIDPLOLDUV L SOXULIDPLOLDUV G¶RUGHQDFLy DPE HGLILFDFLy
DwOODGD

  /¶DSDUWDW q GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWGHODVHJHQWPDQHUD
³q5HFUHDWLX1RV¶DGPHWO¶~V´

  /¶DSDUWDW q GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWGHODVHJHQWPDQHUD
³q5HFUHDWLX1RV¶DGPHWO¶~V´

$UW  0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH

307, 308,
309GH OHV 1188 VREUH O¶~V UHFUHDWLX HQ VzO XUEj
FODXD=RQD,QGXVWULDOLDOVHFWRU8UDOLWD3ROL]XUFRPD0RG3XQWXDOGHO3*0
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GHOLPLWDWDPESOjQRODGMXQW

  /¶DSDUWDW q GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWGHODVHJHQWPDQHUD
³q5HFUHDWLX1RV¶DGPHWO¶~V´


$UW  0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 VREUH O¶~V UHFUHDWLX HQ VzO XUEj
FODXD=RQD,QGXVWULDOLDOVHFWRU8UDOLWD3ROL]XUFRPD0RG3XQWXDOGHO3*0
GHOLPLWDWDPESOjQRODGMXQW

/¶DSDUWDW q GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWGHODVHJHQWPDQHUD

³H 5HFUHDWLX 6¶DGPHW O¶~V DPE FDUjFWHU JHQHUDO H[FHSWH HQ O¶jPELW GHO 3OD
SDUFLDO GH O¶¬UHD 7HFQROzJLFD 1RPpV V¶DGPHW SHU DOV VHJHQWV HVWDEOLPHQWV
PXVLFDOV GLVFRWHFD VDOD GH EDOO L VDOD GH IHVWHV DPE HVSHFWDFOH GHO &DWjOHJ
G¶HVSHFWDFOHV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D  DFWLYLWDWV GH MRF L DWUDFFLRQV L
HVWDEOLPHQWV DXGLRYLVXDOV HQ O¶jPELW GH OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0 DO VHFWRU
8UDOLWD3ROL]XU´

 (VIL[DFRPDjPELWGHGHOLPLWDFLyHVSHFtILFDGHODPRGLILFDFLyGHO3*0HO
GHOLPLWDW D DTXHVW HIHFWH HQ HO 3OjQRO DGMXQW 3D FRUUHVSRQHQW D OD 0RG GHO
3*0 GH 3ODQHMDPHQW L TXH LQFORX WRWDO R SDUFLDOPHQW HOV FDUUHUV VHJHQWV F
&DQ 3DOODUqV F %RVF 7DQFDW F 5LX 6HF F 'H 0RQWFODU F 'H 3XLJPDO L F
3HGUDIRUFD´

$UW  0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  DSDUWDW H  GH OHV 1188 VREUH SUHYLVLy
G¶DSDUFDPHQWVHQHOVHGLILFLV

/¶DSDUWDW ( GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 TXHGD
UHGDFWDWHQHOVVHJHQWVWHUPHV

 8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDORFDOLWDWVG¶DIRUDPHQWRIUDFFLySHUDOV
HVWDEOLPHQWVPXVLFDOVDFWLYLWDWVGHMRFLDWUDFFLRQVLHVWDEOLPHQWVDXGLRYLVXDOV



 /¶DQWHULRUHVWjQGDUGSRGUjFRPSOLUVHHQFDVG¶LPSRVVLELOLWDWGHVLWXDUORDOD
PDWHL[DSDUFHOÂODDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGHPHWUHV

 (QFDVTXHIRVLQYLDEOHFRPSOLUODUHVHUYDGHSODFHVHQHOVWHUPHVDQWHULRUV
O¶$MXQWDPHQWSRGUjFRQVLGHUDUGHPDQHUDWRWDOPHQWIDFXOWDWLYDODSRVVLELOLWDWGH
VLWXDUOHVHQXQDOWUHHPSODoDPHQWILQVLWRWDODYLDOLWDWH[LVWHQWPLWMDQoDQWOD
FRQWUDSUHVWDFLyTXHV¶HVWLPLRSRUWXQDFRPDUDODWD[DSHURFXSDFLyGHOGRPLQL
S~EOLF

 (QFDSFDVQRHVSRGUDQFRQFHGLUOHVQHFHVVjULHVOOLFqQFLHVPXQLFLSDOVG¶REUHV
LG¶DFWLYLWDWVVHQVHTXHV¶KDJLJDUDQWLWHOFRPSOLPHQWGHO¶HVWjQGDUG

  (QIURQW GHOV HVWDEOLPHQWV UHFUHDWLXV GH WLSXV PXVLFDOV GH MRF L DWUDFFLRQV L
DXGLRYLVXDOVV¶KDGHGHOLPLWDUDODFDOoDGDXQjUHDGHUHVHUYDG¶HVWDFLRQDPHQWGH
ORQJLWXG PtQLPD GH  PHWUHV TXH JDUDQWHL[L PHVXUHV GH VHJXUHWDW L
O¶DOOLEHUDPHQW GHOV HVSDLV GH VRUWLGD GHOV ORFDOV HQ KRUDUL QRFWXUQ SRGHQWVH
XWLOLW]DUIRUDGHO¶KRUDULGHIXQFLRQDPHQWGHO¶DFWLYLWDWSHUDFjUUHJDLGHVFjUUHJD

'LVSRVLFLy7UDQVLWzULD

311, 298
292/HV
Cerdanyola
del Vallès
DFWLYLWDWV
L XVRV SUHH[LVWHQWV TXH QR V¶DMXVWLQ D OHV GHWHUPLQDFLRQV LPSHUDWLYHV
G¶DTXHVWD0RGLILFDFLyTXHGDUDQHQVLWXDFLyGHIRUDG¶RUGHQDFLyLHOVVHUjG¶DSOLFDFLyHO

ORQJLWXG PtQLPD GH  PHWUHV TXH JDUDQWHL[L PHVXUHV GH VHJXUHWDW L
O¶DOOLEHUDPHQW GHOV HVSDLV GH VRUWLGD GHOV ORFDOV HQ KRUDUL QRFWXUQ SRGHQWVH
XWLOLW]DUIRUDGHO¶KRUDULGHIXQFLRQDPHQWGHO¶DFWLYLWDWSHUDFjUUHJDLGHVFjUUHJD


'LVSRVLFLy7UDQVLWzULD

/HV DFWLYLWDWV L XVRV SUHH[LVWHQWV TXH QR V¶DMXVWLQ D OHV GHWHUPLQDFLRQV LPSHUDWLYHV
G¶DTXHVWD0RGLILFDFLyTXHGDUDQHQVLWXDFLyGHIRUDG¶RUGHQDFLyLHOVVHUjG¶DSOLFDFLyHO
UqJLPSUHYLVWDO¶DUWLFOH(GLILFLVL8VRVIRUDG¶RUGHQDFLyRDPEYROXPGLVFRQIRUPH
DSDUWDWUHODWLXDXVRVSUHH[LVWHQWVGHO7H[W UHIyVGHOD/OHLG¶XUEDQLVPHDSURYDWSHO
'HFUHW OHJLVODWLX  GH  GH MXOLRO L O¶DUWLFOH  DSDUWDW  UHODWLX D (IHFWHV GHO
SODQHMDPHQW XUEDQtVWLF VREUH FRQVWUXFFLRQV L XVRV SUHH[LVWHQWV GHO VHX 5HJODPHQW
'HFUHW 6¶HVWDEOHL[XQWHUPLQLGHDQ\VSHUWDOTXHDTXHVWHVLQVWDOÂODFLRQVL
XVRVV¶DGDSWLQDOVXVRVSHUPHVRVHQDTXHVWDPRGLILFDFLyDSDUWLUGHODVHYDHQWUDGDHQ
YLJRU

Cornellà de Llobregat
• Modificació del Pla General Metropolità
a l’àmbit de la parcel·la del cinema Avenida, del terme municipal de Cornellà de
Llobregat, que consisteix en el canvi de
la qualificació de sistema d’equipaments
comunitaris (clau 7) per la qualificació de
nova creació, zona de dotacions comercials i oficines (clau 107a). Aprovada definitiva-

porta habitualment el viatge obligat fora de la ciutat
per a l’adquisició de productes de segona necessitat,
i per a la visita/consulta a determinats professionals
(advocats, metges, tècnics, gestors, etc.), és justificació suficient per al canvi de qualificació, tot i entenent que, en aquests cas, el caràcter de servei a la
comunitat, que se suposa a tot equipament, és propi
dels usos de referència.

ment per Resolució del Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques el 25 d’octubre de 1989 (DOGC
núm. 1250 de 02/02/1990)

Edificabilitat
La nova qualificació es regularà, pel que fa a l’edificabilitat, per les mateixes directrius i limitacions que la
d’equipaments comunitaris (clau 7), això és, I’article
217 de la normativa vigent del PGM.

Definició
Aquest document constitueix una modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament en data de 14 de juliol de 1976, i de
conformitat amb el que preveu l’article 49 del RD

1346/1976, de 9 d’abril.

Titularitat
La construcció resultant de l’aprofitament de la nova
qualificació serà, en tot cas, i en un vint per cent de
la seva superfície útil 20 per 100 de propietat pública,

amb caràcter de bé patrimonial.

Emplaçament
La modificació se situa al solar ocupat del cinema
Avenida, a l’avinguda de Sant Ildefons, qualificat
d’equipaments comunitaris (clau 7), segons el PGM.

Vigència
Aquesta modificació tindrà vigència indefinida, conforme amb l’article 45 del RD 1346/1976 de 9 d’abril.

Contingut
La modificació consisteix en la substitució de la qualificació esmentada, per una altra de nova implantació
que es defineix com a dotació comercial i d’oficines, i
se li assigna la clau de nova planta (107-A).
Oportunitat
L’absoluta falta de locals i solar aptes per a la instal·
lació dels usos comercial i d’oficines en un barri com
Sant Ildefons de gran densitat poblacional, que comCerdanyola del Vallès / Cornellà de Llobregat 293

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la implantació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, al terme municipal de Cornellà de Llobregat. Aprovada
i donada conformitat al text refós, en data 13 de febrer i 27 d’abril de 2007 pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).

1250$7,9$85%$1Ë67,&$

7H[W UHIyV GH OD 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj SHU D
OD LPSODQWDFLy GHO VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF GH
&RUQHOOjGH/OREUHJDW


$UWLFOH  1%  /D SUHVHQW 1RUPDWLYD GLVWLQJHL[ HQWUH DTXHOOHV GHWHUPLQDFLRQV EjVLTXHV 1%  L
DTXHOOHVTXHVyQUHDMXVWDPHQWVDFRQFUHWDUPLWMDQoDQWSODQHMDPHQWGHULYDW

$UWLFOH  1%  /D LQWHUSUHWDFLy G¶DTXHVWD 1RUPDWLYD V¶HIHFWXDUj G¶DFRUG DPE DOOz TXH
HVWDEOHL[HQODOHJLVODFLyYLJHQWLOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjHQDTXHOOV
SUHFHSWHVTXHDTXHVWD1RUPDWLYDQRFRQFUHWD

$UWLFOH  1%  (O VzO FRPSUqV D O¶jPELW GHO 3OD HV FODVVLILFD FRP D VzO XUEj FRQVROLGDW L QR
FRQVROLGDWLVzOXUEDQLW]DEOHGHOLPLWDW

$UWLFOH 1% 6LVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF KS 


'HILQLFLy


(OVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVFRPSUqQOHVDFWXDFLRQVS~EOLTXHV

G¶KDELWDWJHGHVWLQDGHVDVDWLVIHUHOVUHTXHULPHQWVWHPSRUDOVGHFROāOHFWLXVGHSHUVRQHV

DPE QHFHVVLWDWV G¶DVVLVWqQFLD R G¶HPDQFLSDFLy MXVWLILFDGHV HQ SROtWLTXHV VRFLDOV

SUqYLDPHQWGHILQLGHV



$TXHVW VLVWHPD GHILQLW HQ OD OHJLVODFLy YLJHQW FRQVWLWXHL[ XQ VLVWHPD GLIHUHQW L

LQGHSHQGHQWGHOGHO¶HTXLSDPHQW/¶DVVLJQDFLyG¶XQWHUUHQ\DDTXHVWDGHVWLQDFLyQRPpV

HV SRGUj SURGXLU PLWMDQoDQW OD UHGDFFLy G¶XQD PRGLILFDFLy GHO 3*0 TXH HQ MXVWLILTXL OD

SURSRVWDGHVG¶XQDDQjOLVLGHWDOODGDVREUHODEDVHGHOVHVWjQGDUGVHVWDEOHUWVHQDTXHVW

GRFXPHQWGHPRGLILFDFLy


7LWXODULWDW


3~EOLFD QRPpV VH Q¶DGPHWUj OD JHVWLy SULYDGD HQ FDV GH FRQFHVVLy DGPLQLVWUDWLYD R

VLPLODU

   3DUjPHWUHV

(V IL[HQ SHU D FDGD ]RQD O¶HGLILFDELOLWDW L HOV SDUjPHWUHV DVVLJQDEOHV HQ IXQFLy GH OHV
FRQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyGHO¶HQWRUQLGHOPRGHOGHFLXWDW
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-RDQ)HUQiQGH]±,JQDVL,JOHVLDV

R 'HILQLFLy HO WHUUHQ\ VH VLWXD D OD FUXwOOD GHOV FDUUHUV -RDQ )HUQiQGH] L
,JQDVL,JOHVLDVDOEDUULGHO3HGUy

R 6LVWHPDG¶RUGHQDFLyOHVFRQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLyFRUUHVSRQHQDOHVGHOD
]RQDGHO¶HQWRUQLPPHGLDW$WUDYpVG¶XQSODGHPLOORUDXUEDQDHVSRGUj
UHRUGHQDUHQFRKHUqQFLDDPEO¶LOODG¶HTXLSDPHQWV

R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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D'HVWUDOHWD HVW 

R 'HILQLFLy HOV WHUUHQ\V VH VLWXHQ DO VXGHVW GH OD PDVLD GH &DQ 7LUHO D
O¶DYLQJXGDGH&DQ&RUVGHOEDUULGHO)DWMy

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy YROXPHWULD HVSHFtILFD SHU WDO GH IDFLOLWDU XQD
LPSODQWDFLy PpV SUHFLVD VREUH OD WRSRJUDILD L UHODFLy DPE OD PDVLD
H[LVWHQW

 /¶HGLILFLUHVXOWDQWSUHYHXUjODOLPLWDFLyGHSUR[LPLWDWDODOtQLDIqUULDD
 P G¶DFRUG DPE O¶(GLFWH  GH O¶2UGUH GHO 0LQLVWHUL GH )RPHQW
 

R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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E'HVWUDOHWDKS RHVW 

R 'HILQLFLy HOV WHUUHQ\V VH VLWXHQ DO VXG GH OD PDVLD GH &DQ 7LUHO D
O¶DYLQJXGDGH&DQ&RUVGHOEDUULGHO)DWMy

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy YROXPHWULD HVSHFtILFD SHU WDO GH IDFLOLWDU XQD
LPSODQWDFLy PpV SUHFLVD VREUH OD WRSRJUDILD L UHODFLy DPE OD PDVLD
H[LVWHQW

 /¶HGLILFLUHVXOWDQWSUHYHXUjODOLPLWDFLyGHSUR[LPLWDWDODOtQLDIqUULDD
 P G¶DFRUG DPE O¶(GLFWH  GH O¶2UGUH GHO 0LQLVWHUL GH )RPHQW
 

R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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6XULV

R 'HILQLFLyHOVWHUUHQ\VTXHHVWDQGHOLPLWDWVSHUODFDUUHWHUDGH6DQW-RDQ
'HVStLHOVFDUUHUV7DUUDJRQqV*LURQqVL%DUFHORQqVIDQIURQWDODPDVLD
GH&DQ6XULVGHOEDUULGHO)DWMy

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy OHV GHWHUPLQDFLRQV GHO GRFXPHQW WHQHQ FDUjFWHU
G¶HVWjQGDUGVGHVLVWHPDGRWDFLRQDODFRQFUHWDUHQHOSODQHMDPHQWTXHHV
GHVHQYROXSLVXSHGLWDWDOFRPSOLPHQWGHODVHQWqQFLD

 2ULHQWDWLYDPHQW VH Q¶LQGLTXHQ HOV SDUjPHWUHV SHU WDO G¶LQFRUSRUDUORV DO
 SODQHMDPHQWTXHHVGHVHQYROXSL

R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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(PSRUGDQqVIHUURFDUULO
R 'HILQLFLy O¶jPELW VH VLWXD DO VHFWRU 7LQWHV (VSHFLDOHV R (PSRUGDQqV D
O¶H[WUHP VXG GHOV EDUULV GH &HQWUH L 5LHUD (Q FRQFUHW HOV WHUUHQ\V
DEDVWHQ HOV VzOV GH OD FDQWRQDGD GH O¶DYLQJXGD GHO %DL[ /OREUHJDW L HO
SDVVDWJHGHOV+RUWV

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy OHV GHWHUPLQDFLRQV GHO GRFXPHQW WHQHQ FDUjFWHU
G¶HVWjQGDUGVGHVLVWHPDGRWDFLRQDODFRQFUHWDUHQHOSODQHMDPHQWTXHHV
GHVHQYROXSL

 $L[t PDWHL[ L WHQLQW HQ FRPSWH OD SRVVLELOLWDW GH GHVHQYROXSDU SROtWLTXHV
 G¶KDELWDWJH PL[W HQ DTXHOOV VHFWRUV RQ H[LVWHL[HQ UHVHUYHV GH VRVWUH
 SURWHJLW L GRWDFLRQDO HV GHILQHL[ OD SRVVLELOLWDW GH UHGDFWDU 308 SHU D OD
 UHRUGHQDFLyGHOVVHFWRUVVHJXLQWXQPRGHOGHSDUFG¶KDELWDWJHVDVVLVWLWV

 2ULHQWDWLYDPHQW VH Q¶LQGLTXHQ HOV SDUjPHWUHV SHU WDO G¶LQFRUSRUDUORV DO
 SODQHMDPHQWTXHHVGHVHQYROXSL

R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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0LOOjV
R 'HILQLFLyHOVWHUUHQ\VVHVLWXHQDOVXGGHODOtQLDGHIHUURFDUULOVGH5HQIHL
HOSHUOORQJDPHQWGHO¶DYLQJXGDGHOD)DPDDOEDUULGH0LOOjV

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy HO 3OD GH PLOORUD XUEDQD GHVHQYROXSDUj L HVWDEOLUj
O¶RUGHQDFLyFRQFUHWDGHODUHVHUYDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDO

 $L[t PDWHL[ L WHQLQW HQ FRPSWH OD SRVVLELOLWDW GH GHVHQYROXSDU SROtWLTXHV
 G¶KDELWDWJH PL[W HQ DTXHOOV VHFWRUV RQ H[LVWHL[HQ UHVHUYHV GH VRVWUH
 SURWHJLW L GRWDFLRQDO HV GHILQHL[ OD SRVVLELOLWDW GH UHGDFWDU 308 SHU D OD
 UHRUGHQDFLyGHOVVHFWRUVVHJXLQWXQPRGHOGHSDUFG¶KDELWDWJHVDVVLVWLWV
 
R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy





P

R (GLILFDELOLWDWG¶KDELWDWJHV 


PGHVRVWUH

R (GLILFDELOLWDWGHVHUYHLVFRPXQVHTXLSDPHQWV PGHVRVWUH

R 1RPEUHG¶KDELWDWJHV

 
KDE PKDE 

R 1RPEUHGHSODQWHV 



3% P 
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)DPDGHV

R 'HILQLFLy HOV VzOV VH VLWXHQ D OD FDQWRQDGD GHO FDUUHU GHO 5RVVHOOy L HO
SDVVHLJGHOD&DPSVDGHOEDUULGH)DPDGHV

R 6LVWHPD G¶RUGHQDFLy HOV SDUjPHWUHV DVVLJQDWV VyQ HOV TXH FRPSOHWHQ
O¶LOODGH]RQDE

 $L[t PDWHL[ L WHQLQW HQ FRPSWH OD SRVVLELOLWDW GH GHVHQYROXSDU SROtWLTXHV
 G¶KDELWDWJH PL[W HQ DTXHOOV VHFWRUV RQ H[LVWHL[HQ UHVHUYHV GH VRVWUH
 SURWHJLW L GRWDFLRQDO HV GHILQHL[ OD SRVVLELOLWDW GH UHGDFWDU 308 SHU D OD
 UHRUGHQDFLyGHOVVHFWRUVVHJXLQWXQPRGHOGHSDUFG¶KDELWDWJHVDVVLVWLWV
 
R 6XSHUItFLHGHSDUFHOāOD



P

R 2FXSDFLy
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0LWMDQoDQWXQSODGHPLOORUDXUEDQDHVSRGUjUHRUGHQDUYROXPqWULFDPHQWHOVRVWUH

SUHYLVWSHUDKDELWDWJHSURWHJLWLGRWDFLRQDOHQVHFWRUVGHGHVHQYROXSDPHQWTXHWLQJXLQ

DVVLJQDWKDELWDWJHSURWHJLWLGRWDFLRQDO


$UWLFOH6XEVzO

6¶DGPHWO¶~VG¶DSDUFDPHQWHQVXEVzO

(QTXDOVHYROFDVHQVLVWHPHVS~EOLFVHOUqJLPGHJHVWLyGHO¶DSDUFDPHQWVHUjHOTXHHVWDEOHL[L
ODOHJLVODFLyYLJHQW

$UWLFOH(TXLSDPHQWGHOSDVVHLJGHOV)HUURFDUULOV&DWDODQV


6LVWHPDG¶RUGHQDFLyDwOODGD

9ROXPPP

ÒVDVVRFLDWLXFXOWXUDODGPLQLVWUDWLX

$UWLFOH(TXLSDPHQWGHOFDUUHU0HUFq5RGRUHGD


6LVWHPDG¶RUGHQDFLyDwOODGD

9ROXPPP

ÒVDVVRFLDWLXFXOWXUDODGPLQLVWUDWLX


El Prat de Llobregat
• Modificació del Pla General Metropolità
de Barcelona al sector comprès entre l’autovia de Castelldefels i l’accés a l’aeroport,
al terme municipal del Prat de Llobregat.
Aprovada definitivament per Resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 29 de juny
de 1989 (DOGC núm. 1218 de 13/11/1989), un cop
esmenada d’ofici l’errada material detectada en els
plànols del document, que consistia en el fet de representar amb clau 10a on apareixia la clau 2a.
Normativa de nova creació:

TÍTOL V
COMPLEMENTACIÓ DEL SÒL
URBANITZABLE PROGRAMAT
REGULAT AL CAPÍTOL 3R
DEL TÍTOL II DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ DE
BARCELONA


302 Cornellà de Llobregat / El Prat de Llobregat

Capítol únic
Creació de la Zona aeroportuària
(clau 10a) i la seva regulació
Art. 369. Definició.
Es qualifica de zona aeroportuària (clau 10a. el sòl
urbanitzable programat previst per desenvolupar activitats que per les seves característiques és necessari
ubicar-les properes a l’aeroport de Barcelona.
L’ordenació serà en edificació aïllada, i es fixen dos
tipus d’ordenació directament relacionades amb l’ús
previst i amb la seva posició al sector.
Tipus l: Comprèn els serveis directament relacionats amb l’aeroport, la ubicació dels quals, per
les seves característiques, és aconsellable situar a
la part central del sector.
Tipus II: Comprèn els serveis de suport a l’aeroport, que han de donar una imatge al sector
derivada dels factors de localització que implica
la seva proximitat. La seva ubicació preveurà les
àrees perimetrals.
Art. 370. Condicions d’ús.
1. Per al tipus I són les següents:
– Emmagatzematge lligat al trànsit aeri, dipòsits
francs amb un màxim del 25 per 100.


– Aparcament de taxis, terminal de taxis i les dotacions corresponents.
– Aparcament de cotxes de lloguer i les seves oficines i instal·lacions de manteniment de pupil·latge.
– Habitatge per al personal de vigilància a raó d’un
per cada establiment de més de 5.000 m2.
– Benzinera.
2. Per al tipus II són les següents:
– Hotel en un màxim del 14 per 100.
– Centre comercial.
– Indústria aparador.
Art. 371. Desenvolupament del Pla general.
Les zones aeroportuàries s’han d’ordenar detalladament, per un pla parcial amb subjecció a les determinacions generals d’aquest Pla general. Almenys
s’haurà de preveure un 17,1 per 100 dels solars per a
usos d’emmagatzematge, catering, benzinera i estacionament de vehicles de lloguer de l’aeroport.
Serà sistema d’actuació preferent el de compensació.
Art. 372. Edificabilitat.
L’edificabilitat bruta del sector serà de 0,305 m2/m2.
L’edificabilitat neta màxima que podrà resultar al pla
parcial per a cada un dels tipus de la derivada de la
bruta adscrita al pla parcial serà de:
1. Tipus l: edificabilitat neta: 0,35 m2/m2.
2. Tipus II: edificabilitat neta: usos comercials 0,6
m2/m2; usos industrials i de distribució 1,1 m2/
m2; i, usos hotelers 0,6 m2/m2.
Art. 373. Exigències mínimes o estàndards
urbanístics.
Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans parcials d’ordenació hauran de respectar les determinacions o estàndards mínims següents:

1. Superfície mínima destinada a vials públics o aparcament: 35 per 100.
2. Superfície mínima destinada a espais verds locals
públics: 10 per 100; jardins i passeigs: 3 per 100.
3. Superfície mínima per a dotacions locals públiques: 4 per 100.
Art. 374. Condicions d’edificació: Tipus I.
1. Alçada reguladora màxima 10,50 m. amb un límit
màxim de planta baixa i dues plantes pis.
2. Parcel·la mínima per a cada unitat d’edificació:
2.500 m2.
3. Ocupació de parcel·la: I’edificació podrà ocupar
en projecció ortogonal sobre el plànol horitzontal
fins a un màxim del 40 per 100 de la parcel·la
neta. Es prohibeixen els cossos sortints la projecció dels quals depassi el límit esmentat.
Art. 375. Condicions d’edificació: Tipus II.
1. Alçada reguladora màxima: 15 m. equivalents a
PB+3.
2. Parcel·la mínima industrial o distribució: 2.500 m2;
comercial: 2.000 m2.
3. Ocupació industrial: 70 per 100; comercial: 40 per
100.
Art. 376.
El sector de desenvolupament serà definit en un
plànol. L’aprofitament mitja és el propi del sòl urbanitzable programat pel PGM, deduït de l’aplicació dels
coeficients correctors i de l’ús de l’edificabilitat fixada
a l’article 83 de les Normes urbanístiques del PGM,
en atenció als usos admesos.
Text refós pels Serveis Tècnics i Jurídics de la Direcció General d’Urbanisme. Barcelona, 9 de gener
de 1989.

Esplugues de Llobregat
• Modificació puntual del Pla General Metropolità a les parcel·les d’equipaments (7b)
situades a l’avinguda d’Isidre Martí, 5-7, carrer de Gaspar Fàbregas, 63-65 i carrer de
Josep Ventura, 16, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. Aprovada definitivament pel
conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 23 de març de 2006 (DOGC núm. 4761 de 15/11/2006).
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'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±



• Modificació puntual del Pla General Metropolità dels sectors on s’ubiquen els mercats
municipals de la Plana i Can Vidalet, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. Apro-



XUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjGHOVVHFWRUVRQV¶XELTXHQHOVPHUFDWVPXQLFLSDOV
vada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 30 d’octubre de 2007 (DOGC núm.
QDLFDQ9LGDOHWG¶(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
5057 de 28/01/2008).

1250$7,9$ 85%$1Ë67,&$ '( /$ 02',),&$&,Ï '(/ 3/$ *(1(5$/
0(75232/,7¬'(/66(&7256216¶8%,48(1(/60(5&$76081,&,3$/6'(
/$3/$1$,&$19,'$/(7'¶(63/8*8(6'(//2%5(*$7


$UW'HILQLFLy


 (V TXDOLILFD GH KMD HO VzO RFXSDW SHOV PHUFDWV GH OD 3ODQD L FDQ 9LGDOHW GHO
PXQLFLSL G (VSOXJXHV GH /OREUHJDW TXH HV GHVWLQD D OD UHIRUPD LQWHJUDO GHOV PHUFDWV
WDQWItVLFDFRPGHJHVWLy DL[tFRPDODFRQVWUXFFLyGHO¶KDELWDWJHSURWHJLWHQUqJLPGH
OORJXHU

/DJHVWLyGHO¶H[HFXFLyGHOFRQMXQWGHOPHUFDWLGHO KDELWDWJHHVIDUjSHUO¶$MXQWDPHQW
PLWMDQoDQW TXDOVHYRO IRUPD DGPHVD DO UqJLP ORFDO LQFOXVLy IHWD GHO FRQWUDFWH GH
FRQFHVVLyG¶REUDS~EOLFD

 /D QRYD TXDOLILFDFLy KMD V¶LQWHJUD FRP D XQ ~V GRWDFLRQDO GLQV HO FRQFHSWH GH
VLVWHPHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjDPEHOUqJLPSURSLGHILQLWHQWHUUHQ\VGHGRPLQL
S~EOLF

(OVVzOVTXHV¶DIHFWHQDDTXHVWGHVWtVyQHOVTXHFRQVWHQDOHVILW[HVXUEDQtVWLTXHV
G¶DTXHVWD 0RGLILFDFLy GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj $TXHVWHV ILW[HV WHQHQ FDUjFWHU
QRUPDWLX,QFRUSRUHQOHVTXDOLILFDFLRQVSURSRVDGHVOHVFRQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyLOHVGH
GHVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHO¶jPELWG¶DFWXDFLy

$UW'HVWtGHOHVGRWDFLRQVG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVJHQWJUDQ

(OVVzOVTXDOLILFDWVGHGRWDFLyG¶KDELWDWJHVSHUDMRYHVJHQWJUDQHVGHVWLQDUDQDOD
FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV HQ DTXHVWD 0RGLILFDFLy (OV
XVRV GRWDFLRQDOV GHILQLWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO
PHWURSROLWjFRPSDWLEOHVDPEO¶KDELWDWJHV¶DGPHWHQFRPD~VQRSULQFLSDO

4XDQ HV GRQL DTXHVWD FRQGLFLy O¶~V QR SULQFLSDO QR VXSHUDUj HO  GH OD VXSHUItFLH
WRWDOPDQWHQLQWVHFRPDPtQLPXQGHODPDWHL[DSHUDO¶~VG¶KDELWDWJHGHOORJXHU
SURWHJLW

 (Q SODQWD EDL[D V¶DGPHWHQ HOV HTXLSDPHQWV FRPXQLWDULV L GRWDFLRQV (OV VHUYHLV
FRPSOHPHQWDULV GH O¶KDELWDWJH EXJDGHULD VDOHV FRPXQHV L DFWLYLWDWV HWF  SRGUDQ
310 Esplugues de Llobregat
VLWXDUVHWDQWDOHVSODQWHVEDL[HVFRPDOHVSODQWHVSLV

FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV HQ DTXHVWD 0RGLILFDFLy (OV
XVRV GRWDFLRQDOV GHILQLWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO
PHWURSROLWjFRPSDWLEOHVDPEO¶KDELWDWJHV¶DGPHWHQFRPD~VQRSULQFLSDO

4XDQ HV GRQL DTXHVWD FRQGLFLy O¶~V QR SULQFLSDO QR VXSHUDUj HO  GH OD VXSHUItFLH
WRWDOPDQWHQLQWVHFRPDPtQLPXQGHODPDWHL[DSHUDO¶~VG¶KDELWDWJHGHOORJXHU
SURWHJLW

 (Q SODQWD EDL[D V¶DGPHWHQ HOV HTXLSDPHQWV FRPXQLWDULV L GRWDFLRQV (OV VHUYHLV
FRPSOHPHQWDULV GH O¶KDELWDWJH EXJDGHULD VDOHV FRPXQHV L DFWLYLWDWV HWF  SRGUDQ
VLWXDUVHWDQWDOHVSODQWHVEDL[HVFRPDOHVSODQWHVSLV

/DPXWDFLyGHOGHVWtGHVzOFODXKMDDXQDOWUH~VGRWDFLRQDOGHOVSUHYLVWRVD
O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV UHTXHULUj OD VHYD QRYD DIHFWDFLy D
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
HTXLSDPHQWFRPXQLWDULFODXEPLWMDQoDQWXQ3ODHVSHFLDO

(OVXVRVFRPSOHPHQWDULVLGRWDFLRQDOVDGPHVRVHQHOUqJLPG¶XVRVSUHYLVWHQWDQW
TXHFRPSOHPHQWDULVUHVWHQVXEMHFWHVDOPDWHL[UqJLPGHFRQFHVVLRQVG¶REUDS~EOLFD

$UW&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy

6yQOHVGHILQLGHVDOHVILW[HVXUEDQtVWLTXHVLTXHV¶LQGLTXHQDFRQWLQXDFLy

)LW[DXUEDQtVWLFD


'DGHVJHQHUDOVGHO¶HPSODoDPHQW
6LWXDFLy


&DUUHUGHOD0HUFqDYLQJXGDGHO7RUUHQWLFDUUHU0DODGHWD
3URSLHWDW


$MXQWDPHQWG¶(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
6XSHUItFLHGHODILQFD
P

3ODQHMDPHQWYLJHQW
)LJXUDXUEDQtVWLFD 
3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
%JTQPTJDJPOT
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFD
&ODX6XSHUItFLH
(TXLSDPHQW FRPXQLWDUL L GRWDFLRQV DFWXDOV OFODX
DP
;DU[DYLDULDEjVLFD FODX P
'HVHQYROXSDPHQWGHOHV
SUHYLVLRQVHQFODXD
7LWXODULWDWLJHVWLy
&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy $UWLFOHVDGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV

0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
)LJXUDXUEDQtVWLFD 


0RGLILFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFD 

(TXLSDPHQWGRWDFLRQDOKMDP

&ODX6XSHUItFLH



;DU[DYLDULDEjVLFDFODXP
6XSHUItFLHSDUFHOÂODQHWD 

P

&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy
7LSXVG¶RUGHQDFLy 


6HJRQVYROXPHWULDHVSHFtILFD
3HUtPHWUHUHJXODGRU
VREUHLVRWDUDVDQW 


*UDILDWDO¶HVTXHPDGHODILW[DLDOSOjQRO9
2FXSDFLyPj[LPDVREUHUDVDQW 
 
P
2FXSDFLyPj[LPDVRWDUDVDQW 
 
P
(GLILFDELOLWDWPj[LPD




P
(GLILFDELOLWDWPtQLPDGRWDFLyPHUFDW


P
&RWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWDEDL[D /DSODQWDEDL[DVHUjDTXHOODVLWXDGDSHUVREUH
GH OD SODQWD VRWHUUDQL L OD VHYD FRWD GH
UHIHUqQFLD YLQGUj GHWHUPLQDGD SHU O¶DSOLFDFLy
GHO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV
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TXHV¶HVSHFLILFDDOVSOjQROV9L9

VREUHLVRWDUDVDQW 


2FXSDFLyPj[LPDVREUHUDVDQW 
2FXSDFLyPj[LPDVRWDUDVDQW 
(GLILFDELOLWDWPj[LPD


(GLILFDELOLWDWPtQLPDGRWDFLyPHUFDW
&RWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWDEDL[D

*UDILDWDO¶HVTXHPDGHODILW[DLDOSOjQRO9
 
P
 
P


P


P
/DSODQWDEDL[DVHUjDTXHOODVLWXDGDSHUVREUH
GH OD SODQWD VRWHUUDQL L OD VHYD FRWD GH
UHIHUqQFLD YLQGUj GHWHUPLQDGD SHU O¶DSOLFDFLy
GHO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV
TXHV¶HVSHFLILFDDOVSOjQROV9L9
,QGHSHQGHQWPHQW GH OD QRPHQFODWXUD
XWLOLW]DGD SHU D OHV SODQWHV FRPSXWDUj D
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
1~P±
O¶HIHFWH  G¶HGLILFDELOLWDW
VREUH UDVDQW OD
VXSHUItFLH GH SODQWD R SRUFLRQV GH SODQWD TXH
QR WLQJXLQ FRQVLGHUDFLy GH VRWHUUDQL G¶DFRUG
DPE HO TXH GLVSRVD O¶DUWLFOH  GH OHV
1RUPHVXUEDQtVWLTXHV1RREVWDQWHOVFRVVRV
GHVWLQDWV D LQVWDOÂODFLRQV L VHUYHLV VLWXDWV
VREUH OHV FREHUWHV QR FRPSXWDUDQ D O¶HIHFWH
GH HGLILFDELOLWDW VHPSUH TXH QR VXSHULQ HO
GHODVXSHUItFLHGHODFREHUWDRFXSDGDL
ODVHYDDOoDGDVLJXLPHQRUGHP
(OV HOHPHQWV YRODWV HV FRQWHPSOHQ GLQV GHO
SHUtPHWUH UHJXODGRU PDUFDW DO SOjQRO 3L

FRPSXWDUDQ D O¶HIHFWH GH OD HGLILFDELOLWDW WRWDO
(OV QR FRQWHPSODWV GLQV GHO SHUtPHWUH HV
UHJXOHQG¶DFRUGDPEHOVDUWLFOHVDGH
OHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV
$TXHOOD SODQWD TXH SHU UDy GHO SHQGHQW GHO
WHUUHQ\ WLQJXL HO VHX VRVWUH VLWXDW D PpV G¶XQ
PHWUHUHVSHFWHGHOWHUUHQ\H[LVWHQWSRGUjWHQLU
FRQVLGHUDFLy GH SODQWD VRWHUUDQL D WRWV HOV
JDJPOT
HIHFWHV VL HO VHX ~V pV H[FOXVLYDPHQW
G¶DSDUFDPHQW
$OoDGDUHJXODGRUPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
 P HQ 3%33$OoDGD OOLXUH PtQLPD
HQWUH SODQWHV  P$OoDGD Pj[LPD GH OD
SODQWDEDL[DP
$OWHOOVDSODQWDEDL[D
6¶DGPHWHQ DOWHOOV D SODQWD EDL[D SHU D ~V
GLIHUHQW GHO G KDELWDWJH HVVHQW OD VHYD
VXSHUItFLHFRPSXWDEOHDO¶HIHFWHG¶HGLILFDELOLWDW

8VRVDGPLVVLEOHV
+DELWDWJH
8VRVFRPSOHPHQWDULVG KDELWDWJH EXJDGHULDVDOHVFRPXQHVWUDVWHUVHWF 

6HUDQ FRPSDWLEOHV HOV XVRV GRWDFLRQDOV HVWDEOHUWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV
XUEDQtVWLTXHVVHPSUHTXHQRVXSHULQHOGHO¶HGLILFDELOLWDWWRWDO

$ OD SODQWD VRWHUUDQL QR HV SHUPHW O¶~V G KDELWDWJH QL G¶XELFDFLy G¶KDELWDFLRQV G¶~V
UHVLGHQFLDO L VDQLWDUL (O VRWHUUDQL SHU VRWD GHO SULPHU QRPpV SRGUj GHVWLQDUVH D
DSDUFDPHQW FjPHUHV FXLUDVVDGHV L VLPLODUV 1R REVWDQW SRGUDQ DXWRULW]DUVH DOWUHV
XVRV GLIHUHQWV GHO G KDELWDWJH L UHVLGHQFLDO VL HV GRWD HO ORFDO GH PHVXUHV TXH
FREUHL[LQHOVULVFRVG¶LQFHQGLH[SORVLyLG¶DOWUHVLHOGHVDOORWMDPHQWDPEVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVHQDTXHVWHVGHYHQLPHQW

 &RPHUFLDO VHPSUH G¶DFRUG DPE OD /OHL G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HO 3OD WHUULWRULDO
VHFWRULDO G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HQ HO VHX GHIHFWH DPE OD QRUPDWLYD VHFWRULDO
YLJHQW
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7RWHVOHV]RQHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHVXEPLQLVWUDPHQWLPSOtFLWHVDO¶~VFRPHUFLDO



UHVLGHQFLDO L VDQLWDUL (O VRWHUUDQL SHU VRWD GHO SULPHU QRPpV SRGUj GHVWLQDUVH D
DSDUFDPHQW FjPHUHV FXLUDVVDGHV L VLPLODUV 1R REVWDQW SRGUDQ DXWRULW]DUVH DOWUHV
XVRV GLIHUHQWV GHO G KDELWDWJH L UHVLGHQFLDO VL HV GRWD HO ORFDO GH PHVXUHV TXH
FREUHL[LQHOVULVFRVG¶LQFHQGLH[SORVLyLG¶DOWUHVLHOGHVDOORWMDPHQWDPEVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVHQDTXHVWHVGHYHQLPHQW

 &RPHUFLDO VHPSUH G¶DFRUG DPE OD /OHL G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HO 3OD WHUULWRULDO
VHFWRULDO G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HQ HO VHX GHIHFWH DPE OD QRUPDWLYD VHFWRULDO
YLJHQW

7RWHVOHV]RQHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHVXEPLQLVWUDPHQWLPSOtFLWHVDO¶~VFRPHUFLDO
KDXUDQGHUHDOLW]DUVHHQO¶LQWHULRUGHODSODQWDVRWHUUDQLQRDGPHWHQWVHHQFDSFDV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 1~P±
TXHSXJXLQSURGXLUVHHQVXSHUItFLH
QLHQFDUUHUQLHQHVSDLS~EOLF


6HUjREOLJDWzULDO¶H[HFXFLyGHSODQWHVVRWHUUDQLGHVWLQDGHVDO¶~VG¶DSDUFDPHQWDPEHO
QRPEUHGHSODFHVTXHFDOJXLJDUDQWLU

1RPEUHPtQLPGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWSODoDSHUKDELWDWJHLOHVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOH
SHUDG¶DOWUHVXVRV
1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHV

XG

)LW[DXUEDQtVWLFD


'DGHVJHQHUDOVGHO¶HPSODoDPHQW
6LWXDFLy
&DUUHWHUD GH &RUQHOOj FDUUHU GHO &DUPH L FDUUHU GH
4XLQWDQD(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
3URSLHWDW



$MXQWDPHQWG¶(VSOXJXHVGH/OREUHJDW
6XSHUItFLHGHODILQFD

P

3ODQHMDPHQWYLJHQW
)LJXUDXUEDQtVWLFD 

3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
%JTQPTJDJPO
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFD 
(TXLSDPHQWFRPXQLWDULLGRWDFLRQVDFWXDOV
&ODX6XSHUItFLH


&ODXDP
;DU[DYLDULDEjVLFDP
'HVHQYROXSDPHQWGHOHV
SUHYLVLRQVHQFODXD
7LWXODULWDWLJHVWLy
&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy 
$UWLFOHVDGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV

0RGLILFDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
)LJXUDXUEDQtVWLFD 

0RGLILFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
4XDOLILFDFLyXUEDQtVWLFD 
(TXLSDPHQWGRWDFLRQDOKMDP
&ODX6XSHUItFLH


;DU[DYLjULDEjVLFDP
6XSHUItFLHSDUFHOÂODQHWD 
P

&RQGLFLRQVGHO¶HGLILFDFLy
7LSXVG¶RUGHQDFLy 

6HJRQVYROXPHWULDHVSHFtILFD
3HUtPHWUHUHJXODGRUVREUHL
VRWDUDVDQW 


*UDILDWDO¶HVTXHPDGHODILW[DLDOSOjQRO3
2FXSDFLyPj[LPDVREUHUDVDQW 
 
P
2FXSDFLyPj[LPDVRWDUDVDQW 


P
(GLILFDELOLWDWPj[LPD





P
(GLILFDELOLWDWPtQLPDGRWDFLyPHUFDW



P
&RWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWDEDL[D /DSODQWDEDL[DVHUjDTXHOODVLWXDGDSHUVREUH
GH OD SODQWD VRWHUUDQL L OD VHYD FRWD GH
UHIHUqQFLD YLQGUj GHWHUPLQDGD SHU O¶DSOLFDFLy
GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV
TXHV¶HVSHFLILFDDOVSOjQROV3L3
,QGHSHQGHQWPHQWGHODQRPHQFODWXUDXWLOLW]DGD
SHU D OHV SODQWHV FRPSXWDUj
D Llobregat
O¶HIHFWH 313
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G¶HGLILFDELOLWDW VREUH UDVDQW OD VXSHUItFLH GH

VRWDUDVDQW 


*UDILDWDO¶HVTXHPDGHODILW[DLDOSOjQRO3
2FXSDFLyPj[LPDVREUHUDVDQW 
 
P
2FXSDFLyPj[LPDVRWDUDVDQW 


P
(GLILFDELOLWDWPj[LPD





P
(GLILFDELOLWDWPtQLPDGRWDFLyPHUFDW



P
&RWDGHUHIHUqQFLDGHODSODQWDEDL[D /DSODQWDEDL[DVHUjDTXHOODVLWXDGDSHUVREUH
GH OD SODQWD VRWHUUDQL L OD VHYD FRWD GH
UHIHUqQFLD YLQGUj GHWHUPLQDGD SHU O¶DSOLFDFLy
GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV
TXHV¶HVSHFLILFDDOVSOjQROV3L3
,QGHSHQGHQWPHQWGHODQRPHQFODWXUDXWLOLW]DGD
SHU D OHV SODQWHV FRPSXWDUj D O¶HIHFWH
G¶HGLILFDELOLWDW VREUH UDVDQW OD VXSHUItFLH GH
SODQWD R SRUFLRQV GH SODQWD TXH QR WLQJXLQ
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 1~P±
FRQVLGHUDFLy
GH VRWHUUDQL G¶DFRUG DPE HO TXH
GLVSRVD O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV
XUEDQtVWLTXHV1RREVWDQWHOVFRVVRVGHVWLQDWV
D LQVWDOÂODFLRQV L VHUYHLV VLWXDWV VREUH OHV
FREHUWHV QR FRPSXWDUDQ D O¶HIHFWH
G¶HGLILFDELOLWDW VHPSUH TXH QR VXSHULQ HO 
GH OD FREHUWD RFXSDGD L OD VHYD DOoDGD VLJXL
PHQRUGHP
(OV HOHPHQWV YRODWV HV FRQWHPSOHQ GLQV GHO
SHUtPHWUH UHJXODGRU PDUFDW DO SOjQRO 3 L
FRPSXWDUDQ D O¶HIHFWH GH O¶HGLILFDELOLWDW WRWDO


(OV QR FRQWHPSODWV GLQV GHO SHUtPHWUH HV
UHJXOHQG¶DFRUGDPEHOVDUWLFOHVDGH
OHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHV
$TXHOOD SODQWD TXH SHU UDy GHO SHQGHQW GHO
WHUUHQ\ WLQJXL HO VHX VRVWUH VLWXDW D PpV G¶XQ
PHWUHUHVSHFWHGHOWHUUHQ\H[LVWHQWSRGUjWHQLU
FRQVLGHUDFLy GH SODQWD VRWHUUDQL D WRWV HOV
HIHFWHV VL HO VHX ~V pV H[FOXVLYDPHQW
JDJPOT
G¶DSDUFDPHQW
$OoDGDUHJXODGRUDPj[LPD
1RPEUHPj[LPDGHSODQWHV
PHQ3%33$OoDGDOOLXUHPtQLPDHQWUH
SODQWHV  P$OoDGD Pj[LPD GH OD SODQWD
EDL[DP

$OWHOOVDSODQWDEDL[D
6¶DGPHWHQ DOWHOOV D SODQWD EDL[D SHU D ~V
GLIHUHQW GHO G KDELWDWJH HVVHQW OD VHYD
VXSHUItFLHFRPSXWDEOHDO¶HIHFWHG¶HGLILFDELOLWDW

8VRVDGPLVVLEOHV
+DELWDWJH
8VRVFRPSOHPHQWDULVG KDELWDWJH EXJDGHULDVDOHVFRPXQVWUDVWHUVHWF 

6HUDQ FRPSDWLEOHV HOV XVRV GRWDFLRQDOV HVWDEOHUWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV
XUEDQtVWLTXHVVHPSUHTXHQRVXSHULQHOGHO¶HGLILFDELOLWDWWRWDO

$ OD SODQWD VRWHUUDQL QR HV SHUPHW O¶~V G KDELWDWJH QL G¶XELFDFLy G¶KDELWDFLRQV G¶~V
UHVLGHQFLDO L VDQLWDUL (O VRWHUUDQL SHU VRWD GHO SULPHU QRPpV SRGUj GHVWLQDUVH D
DSDUFDPHQW FjPHUHV FXLUDVVDGHV L VLPLODUV 1R REVWDQW SRGUDQ DXWRULW]DUVH DOWUHV
XVRV GLIHUHQWV GHO G KDELWDWJH L UHVLGHQFLDO VL HV GRWD HO ORFDO GH PHVXUHV TXH
FREUHL[LQHOVULVFRVG¶LQFHQGLH[SORVLyLG¶DOWUHVLHOGHVDOORWMDPHQWDPEVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVHQDTXHVWHVGHYHQLPHQW

 &RPHUFLDO VHPSUH G¶DFRUG DPE OD /OHL G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HO 3OD WHUULWRULDO
VHFWRULDO G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HQ HO VHX GHIHFWH DPE OD QRUPDWLYD VHFWRULDO
YLJHQW
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DSDUFDPHQW FjPHUHV FXLUDVVDGHV L VLPLODUV 1R REVWDQW SRGUDQ DXWRULW]DUVH DOWUHV
XVRV GLIHUHQWV GHO G KDELWDWJH L UHVLGHQFLDO VL HV GRWD HO ORFDO GH PHVXUHV TXH
FREUHL[LQHOVULVFRVG¶LQFHQGLH[SORVLyLG¶DOWUHVLHOGHVDOORWMDPHQWDPEVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVHQDTXHVWHVGHYHQLPHQW

 &RPHUFLDO VHPSUH G¶DFRUG DPE OD /OHL G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HO 3OD WHUULWRULDO
VHFWRULDO G¶HTXLSDPHQWV FRPHUFLDOV L HQ HO VHX GHIHFWH DPE OD QRUPDWLYD VHFWRULDO
YLJHQW

7RWHVOHV]RQHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHVXEPLQLVWUDPHQWLPSOtFLWHVDO¶~VFRPHUFLDO
KDXUDQGHUHDOLW]DUVHHQO¶LQWHULRUGHODSODQWDVRWHUUDQLQRDGPHWHQWVHHQFDSFDV
TXHSXJXLQSURGXLUVHHQVXSHUItFLH QLHQFDUUHUQLHQHVSDLS~EOLF 
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

6HUjREOLJDWzULDO¶H[HFXFLyGHSODQWHVVRWHUUDQLGHVWLQDGHVDO¶~VG¶DSDUFDPHQWDPEHO
QRPEUHGHSODFHVTXHFDOJXLJDUDQWLU

1RPEUHPtQLPGHSODFHVDSDUFDPHQW SODoDSHUKDELWDWJHLOHVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOH
SHUDG¶DOWUHVXVRV

1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHV

XG

/DPRGLILFDFLyGHOHVFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyGHILQLGHVHQODILW[DQRUPDWLYDUHTXHULUj
ODWUDPLWDFLyHQHOVHXFDVG¶XQ3ODHVSHFLDO


 3HU D WRW DOOz QR UHJXODW H[SUHVVDPHQW HQ DTXHVWD 1RUPDWLYD UHJHL[HQ OHV
GLVSRVLFLRQV GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV SHU DO WLSXV G¶RUGHQDFLy VXEMHFWD D
YROXPHWULDHVSHFtILFD

 (OV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV SHU D MRYHVJHQW JUDQ KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV
PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWGHO'HFUHWGHG¶RFWXEUHOD1RUPDWLYDXUEDQtVWLFD
PHWURSROLWDQDG¶DSOLFDFLyVLPXOWjQLDLWRWDQRUPDWLYDG¶DSOLFDFLy
%JTQPTJDJPOT

 /HV UHIRUPHV GHO PHUFDW KDXUDQ GH FRPSOLU HVFUXSRORVDPHQW WRWD OD QRUPDWLYD
PXQLFLSDOLPHWURSROLWDQDVREUHTHVWLRQVPHGLDPELHQWDOV

$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODXKM

 (OV KDELWDWJHV HV SURPRXUDQ HQ UqJLP GH OORJXHU L HQ OHV FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQoDPHQWG¶DFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH
HVWDEOHUWHV HQ OD OHJLVODFLy YLJHQW R OHV TXH HQ HO VHX FDV OHV GHVHQYROXSLQ R
VXEVWLWXHL[LQ

 /D FRQVWUXFFLy GHOV KDELWDWJHV L HOV PHUFDWV DL[t FRP OD VHYD JHVWLy SRGUj
UHDOLW]DUVH SHU O¶$MXQWDPHQW GLUHFWDPHQW DPE FRQYHQL DPE XQD DOWUD DGPLQLVWUDFLy R
Ep DPE SDUWLFLSDFLy GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD PLWMDQoDQW O¶DWRUJDPHQW G¶XQD FRQFHVVLy
G¶REUDS~EOLFD
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6LVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVFODX+'


$UW'HILQLFLy

&RUUHVSRQDTXHVWDTXDOLILFDFLyDOVzOGHOPXQLFLSLGH*DYjTXHHVGHVWLQDDOD
UHDOLW]DFLy G¶DFWXDFLRQV S~EOLTXHV G¶KDELWDWJH DGUHoDGHV D VDWLVIHU HOV
UHTXHULPHQWV WHPSRUDOV GH FROāOHFWLXV GH SHUVRQHV DPE QHFHVVLWDWV
G¶DVVLVWqQFLD R G¶HPDQFLSDFLy MXVWLILFDGHV SHU SROtWLTXHV VRFLDOV SUqYLDPHQW
GHILQLGHV G¶DFRUG DPE HO TXH SUHYHX O¶DUWLFOH  GHO 7H[W UHIyV GH OD /OHL
G¶XUEDQLVPHFRPSDWLEOHVDPEXVRVG¶HTXLSDPHQWS~EOLF

/DQRYDTXDOLILFDFLyG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODX+' V¶LQWHJUDFRP
D ~V GRWDFLRQDO HVSHFtILF GHOV VLVWHPHV GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj TXH HV
GHVHQYROXSDHQWHUUHQ\VGHGRPLQLS~EOLF


$UW7LSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV

 (Q IXQFLy GHO FROāOHFWLX DO TXDO YDQ GHVWLQDWV HV GLVWLQJHL[HQ HQ SULPHUD
LQVWjQFLDHOVWLSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVVHJHQWV

D +DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVFODX+'M
E +DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQFODX+'J

 0LWMDQoDQW OD WUDPLWDFLy GH OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GH 3OD JHQHUDO
PHWURSROLWjSRGUDQ LQWHJUDUVH HQ DTXHVWDTXDOLILFDFLy UHVHUYHV GH VzOSHUD OD
FRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVS~EOLFVGHVWLQDWVDDOWUHVFROāOHFWLXVDPEUHTXHULPHQWV
DQjOHJVDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOH

/DFRQFUHFLyGHODGHVWLQDFLyGHOVzODXQGHOVWLSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOV
R OD PXWDFLy GHO VzO MD DVVLJQDW UHTXHULUj OD WUDPLWDFLy G¶XQ SOD HVSHFLDO
XUEDQtVWLFRG¶XQSODGHPLOORUDXUEDQDHQHOFDVTXHODPRGLILFDFLyGHO3*0QR
Q¶KDJXpVFRQFUHWDWHOWLSXVRSHUPRGLILFDUHOGHILQLWSHUDTXHVWD

 (OV VzOV GHVWLQDWV D KDELWDWJH GRWDFLRQDO WHQHQ HO FDUjFWHU GH VLVWHPD DPE
FDUjFWHU JHQHUDO (VSHFtILFDPHQW HOV VzOV DPE DTXHVWD TXDOLILFDFLy HVWDQ
VXEMHFWHVDFHVVLyREOLJDWzULDLJUDWXwWDHQFDVG¶HVWDULQFORVRVHQHOVjPELWVGH
JHVWLyFRUUHVSRQHQWV$L[tPDWHL[HOVpVG¶DSOLFDFLyHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOH
GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 VREUH FzPSXW G¶HGLILFDELOLWDW GH OHV
GRWDFLRQVS~EOLTXHV

316 Gavà
$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODX+'

GH*DYj

de 2007 (DOGC núm. 4868 de 24/04/2007).



• Modificació puntual del Pla General Metropolità, per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic i assignació a una parcel·la de l’àmbit de les Bòbiles, al terme
municipal de Gavà. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de març


/DFRQFUHFLyGHODGHVWLQDFLyGHOVzODXQGHOVWLSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOV
R OD PXWDFLy GHO VzO MD DVVLJQDW UHTXHULUj OD WUDPLWDFLy G¶XQ SOD HVSHFLDO
XUEDQtVWLFRG¶XQSODGHPLOORUDXUEDQDHQHOFDVTXHODPRGLILFDFLyGHO3*0QR
Q¶KDJXpVFRQFUHWDWHOWLSXVRSHUPRGLILFDUHOGHILQLWSHUDTXHVWD

 (OV VzOV GHVWLQDWV D KDELWDWJH GRWDFLRQDO WHQHQ HO FDUjFWHU GH VLVWHPD DPE
FDUjFWHU JHQHUDO (VSHFtILFDPHQW HOV VzOV DPE DTXHVWD TXDOLILFDFLy HVWDQ
VXEMHFWHVDFHVVLyREOLJDWzULDLJUDWXwWDHQFDVG¶HVWDULQFORVRVHQHOVjPELWVGH
JHVWLyFRUUHVSRQHQWV$L[tPDWHL[HOVpVG¶DSOLFDFLyHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOH
GH OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 VREUH FzPSXW G¶HGLILFDELOLWDW GH OHV
GRWDFLRQVS~EOLTXHV


$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODX+'

 (OV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV HV SURPRXUDQ HQ UqJLP GH OORJXHU L HQ OHV
FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQ DFROOLUVH D OHV PHVXUHV GH ILQDQoDPHQW G¶DFWXDFLRQV
SURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH
(OGHVHQYROXSDPHQWLODJHVWLyGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVV¶DFROOLUDQDDOJXQ


GHOVUqJLPVVHJHQWV

 (Q HOV VzOV GH WLWXODULWDW S~EOLFD PXQLFLSDO OD FRQVWUXFFLy GHOV
KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV L OD VHYD JHVWLy SRGUDQ VHU GXWHV D WHUPH SHU
O¶$MXQWDPHQW GLUHFWDPHQW HQ FRQYHQL DPE XQD DOWUD $GPLQLVWUDFLy R
Ep DPE SDUWLFLSDFLy GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD PLWMDQoDQW O¶DWRUJDPHQW
G¶XQGUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYD



 (OVVzOVTXDOLILFDWVG¶HTXLSDPHQWFRPXQLWDULFODXVDRERDPEXQD
DOWUDTXDOLILFDFLyGHVzOGRWDFLRQDOHGLILFDEOHGHWLWXODULWDWSULYDGDTXH
HV TXDOLILTXLQ PLWMDQoDQW OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0
G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX +'  HV GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQoDQW XQ
SOD HVSHFLDO LQWHJUDO TXH HQ FRQFUHWDUj HO WLSXV DVVLJQDW L HQ GHILQLUj
OHVFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyHOSURJUDPDIXQFLRQDOGHWDOODWGHO¶DFWXDFLy
L HOV XVRV FRPSOHPHQWDULV TXH V¶KL DGPHWLQ DL[t FRP HOV WHUPLQLV
G¶HGLILFDFLy L SRVDGD HQ IXQFLRQDPHQW GH O¶RSHUDFLy G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV$TXHVW3ODHVSHFLDOKDXUjGHUHGDFWDUVHHQXQWHUPLQLQR
VXSHULRUDTXDWUHPHVRVGHVGHO¶HQWUDGDHQYLJRUGHOD0RGLILFDFLyGHO
3*0











(O3ODHVSHFLDOV¶KDXUjG¶DMXVWDUDODIyUPXODGHJHVWLy

VHJHQW
&HVVLy OOLXUH GH FjUUHJXHV L JUDYjPHQV GHO VzO TXH HV
SURSRVL TXDOLILFDU GH VLVWHPD G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX
+'  L GHOV WHUUHQ\V DIHFWDWV D VLVWHPHV LQFORVRV HQ
O¶DFWXDFLy
/¶$MXQWDPHQW DWRUJDUj XQ GUHW GH VXSHUItFLH R FRQFHVVLy DOV
WLWXODUVTXHFHGHL[LQHOVzORDTXLDTXHVWVGHVLJQLQSHUDOD
FRQVWUXFFLy L H[SORWDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV (Q
DTXHVW FDV OD FRQWUDSUHVWDFLy TXHGDUj FRPSHQVDGD SHU OD
FRQVWLWXFLyG¶DTXHVWGUHWGHVXSHUItFLHRFRQFHVVLy












(OV 3OHFV GH FRQGLFLRQV UHFROOLUDQ REOLJDWzULDPHQW TXH
XQD YHJDGD WUDQVFRUUHJXW HO WHUPLQL HV SURGXLUj OD
UHYHUVLy GH O¶HGLILFDFLy L GH OHV LQVWDOāODFLRQV HQ ERQ HVWDW
GH IXQFLRQDPHQW D O¶$MXQWDPHQW OOLXUHV GH FjUUHJXHV L
JUDYjPHQVVHQVHGUHWDFDSLQGHPQLW]DFLy
/¶LQFRPSOLPHQW GH OHV REOLJDFLRQV UHODWLYHV DO WHUPLQL GH
SUHVHQWDFLyGHO3ODHVSHFLDORDDOWUHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHV
HQ DTXHVW SHU FDXVHV QR LPSXWDEOHV D O¶$GPLQLVWUDFLy
KDELOLWDUj O¶$MXQWDPHQW SHU SURFHGLU D OD PXWDFLy GH OD
GHVWLQDFLy GHO VzO D XQ DOWUH ~V GRWDFLRQDO G¶DFRUG DPE
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XQD YHJDGD WUDQVFRUUHJXW HO WHUPLQL HV SURGXLUj OD
UHYHUVLy GH O¶HGLILFDFLy L GH OHV LQVWDOāODFLRQV HQ ERQ HVWDW
GH IXQFLRQDPHQW D O¶$MXQWDPHQW OOLXUHV GH FjUUHJXHV L
JUDYjPHQVVHQVHGUHWDFDSLQGHPQLW]DFLy
/¶LQFRPSOLPHQW GH OHV REOLJDFLRQV UHODWLYHV DO WHUPLQL GH
SUHVHQWDFLyGHO3ODHVSHFLDORDDOWUHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHV
HQ DTXHVW SHU FDXVHV QR LPSXWDEOHV D O¶$GPLQLVWUDFLy
KDELOLWDUj O¶$MXQWDPHQW SHU SURFHGLU D OD PXWDFLy GH OD
GHVWLQDFLy GHO VzO D XQ DOWUH ~V GRWDFLRQDO G¶DFRUG DPE
O¶DUWLFOHRVLpVHOFDVDODVHYDH[SURSLDFLy


 /¶$MXQWDPHQW SRGUj HVWDEOLU FRQYHQLV DPE DOWUHV $GPLQLVWUDFLRQV
S~EOLTXHV R DPE HQWLWDWV TXH HQ GHSHQJXLQ SHU WDO GH GHVHQYROXSDU
RSHUDFLRQVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVHQVzOVGHOVTXDOVVLJXLQWLWXODUV


$UW/HJLWLPDFLyH[SURSLDWzULD

/D TXDOLILFDFLy DPE FODX +' OHJLWLPD O¶H[SURSLDFLy GHOV VzOV TXDOLILFDWV DPE
DTXHVWDGHVWLQDFLy
+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHV
+'M 




$UW'HILQLFLy

(VTXDOLILFDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVFODX+'MHOVzOTXHHVGHVWLQD
D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ UqJLP GH OORJXHU DVVHTXLEOH GHVWLQDW
H[SUHVVDPHQWDODJHQWMRYHSHUIDFLOLWDUDDTXHVWFROāOHFWLXO¶DFFpVDO¶KDELWDWJH
GLQVODFLXWDW


$UW'HVWLQDFLyGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHV

 (OV VzOV TXDOLILFDWV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV HV GHVWLQDUDQ D OD
FRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOH

 6¶KL DGPHWHQ HOV WLSXV G¶HTXLSDPHQW GHILQLWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV
XUEDQtVWLTXHVGHO3*0FRPSDWLEOHVDPEO¶KDELWDWJH

(QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJHL
O¶~VFRPHUFLDOFRUUHVSRQHQWDOSHWLWFRPHUoG¶DFRUGDPEOD/OHLGH
GHGHVHPEUHG¶HTXLSDPHQWVFRPHUFLDOV

 (OV XVRV DGPHVRV DOV DSDUWDWV  L  UHVWHQ VXEMHFWHV DO PDWHL[ UqJLP GH
FRQFHVVLyRGHGUHWGHVXSHUItFLHTXHHOVKDELWDWJHVSHUDMRYHV


+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ +'J 


$UW'HILQLFLy

(VTXDOLILFDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQFODX+'JHOVzOTXH
HV GHVWLQD D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ UqJLP GH OORJXHU DVVHTXLEOH
GHVWLQDWV H[SUHVVDPHQW D OD JHQW JUDQ DXWzQRPD OHV FLUFXPVWjQFLHV
VRFLRIDPLOLDUVGHODTXDOQROLSHUPHWHQGHURPDQGUHDODVHYDOODU


$UW'HVWtGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ

(OVVzOVTXDOLILFDWVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQHVGHVWLQDUDQD
ODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHDMXVWDWVD
OD WLSRORJLD TXH HV GHILQHL[ FRP D KDELWDWJHV WXWHODWV SHU D OD JHQW JUDQ DO
'HFUHW  GH  GH MXOLRO GH UHJXODFLy GHO 6LVWHPD &DWDOj GH 6HUYHLV
318 6RFLDOV
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HV GHVWLQD D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ UqJLP GH OORJXHU DVVHTXLEOH
GHVWLQDWV H[SUHVVDPHQW D OD JHQW JUDQ DXWzQRPD OHV FLUFXPVWjQFLHV
VRFLRIDPLOLDUVGHODTXDOQROLSHUPHWHQGHURPDQGUHDODVHYDOODU


$UW'HVWtGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQ

(OVVzOVTXDOLILFDWVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDODJHQWJUDQHVGHVWLQDUDQD
ODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHDMXVWDWVD
OD WLSRORJLD TXH HV GHILQHL[ FRP D KDELWDWJHV WXWHODWV SHU D OD JHQW JUDQ DO
'HFUHW  GH  GH MXOLRO GH UHJXODFLy GHO 6LVWHPD &DWDOj GH 6HUYHLV
6RFLDOV

 6¶KL DGPHWHQ HOV WLSXV G¶HTXLSDPHQW GHILQLWV D O¶DUWLFOH  GH OHV 1RUPHV
XUEDQtVWLTXHVGHO3*0FRPSDWLEOHVDPEO¶KDELWDWJH

(QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJHL
O¶~VFRPHUFLDOFRUUHVSRQHQWDOSHWLWFRPHUoG¶DFRUGDPEOD/OHLGH
GHGHVHPEUHG¶HTXLSDPHQWVFRPHUFLDOV

 (OV XVRV DGPHVRV SHOV DSDUWDWV  L  UHVWHQ VXEMHFWHV DO PDWHL[ UqJLP GH
FRQFHVVLyLGHGUHWGHVXSHUItFLHTXHHOVKDELWDWJHVSHUDMRYHV


$UW$VVLJQDFLyG¶XVRV

/DTXDOLILFDFLyGHVzOVFRPDVLVWHPHVG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFFODX+'OD


GHWHUPLQDFLyGHOVVHXVSDUjPHWUHVLFRQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyHVGXUDQDWHUPHD
WUDYpVGHPRGLILFDFLRQVRGHUHYLVLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjLHQWRWFDVHQ
IXQFLy GH O¶HQWRUQ (Q HO FDV GH TXDOLILFDU G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO VzOV GHVWLQDWV
DQWHULRUPHQW D HTXLSDPHQWV FRPXQLWDULV OD 0RGLILFDFLy GHO 3*0 KDXUj GH
MXVWLILFDUTXHQRHVFRPSURPHWHQOHVUHVHUYHVG¶HTXLSDPHQWGHODFLXWDWLTXH
QR VXSHUHQ HO  GH OD UHVHUYD JOREDO GHO PXQLFLSL SHU D HTXLSDPHQWV S~EOLFV
ORFDOV


$UW  $VVLJQDFLy GH O¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO SHU D MRYHV D OD SDUFHOāOD GH OHV
%zELOHV

(VTXDOLILFDGHVLVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFSHUDMRYHV FODX+'M XQD
SDUFHOāOD GH  P TXH pV SDUW GH OD SDUFHOāOD DGMXGLFDGD Q~PHUR  GHO
3URMHFWH GH UHSDUFHOāODFLy GHO 3OD SDUFLDO GHO VHFWRU GH OHV %zELOHV SDUFHOāOD
E VHJRQVSOjQRO2G¶RUGHQDFLy


$UW  3DUjPHWUHV XUEDQtVWLFV GH OD SDUFHOāOD G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO SHU D
MRYHVGHOHV%zELOHV

6XSHUItFLHGHVWLQDGDDKDELWDWJHGRWDFLRQDOSHUDMRYHVPGHVzO
7LSXVG¶RUGHQDFLyOOLXUHDwOODGD
2FXSDFLyPj[LPDLQFORVDSODQWDVRWHUUDQL
6RVWUHPj[LPPGHVRVWUH
$OoDGDPj[LPDP
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV3%
1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHV
3DUFHOāOD ~QLFD HO VzO TXDOLILFDW G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO SHU D MRYHV FRQVWLWXHL[
SDUFHOāOD~QLFD
8VRVDGPHVRV
 +DELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVSHUDMRYHV
 'RFHQWOODUG¶LQIDQWV
 $OWUHV XVRV HVSHFLILFDWV HQ OD QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD GH FDUjFWHU
JHQHUDOGHODFUHDFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFSHU
DMRYHVWUHWGHO¶~VFRPHUFLDO


$UW3DUjPHWUHVXUEDQtVWLFVGHODUHVWDGHODSDUFHOāODEGHOHV%zELOHV
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$OWUHV XVRV HVSHFLILFDWV HQ OD QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD GH FDUjFWHU
JHQHUDOGHODFUHDFLyGHOVLVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFSHU
DMRYHVWUHWGHO¶~VFRPHUFLDO



$UW3DUjPHWUHVXUEDQtVWLFVGHODUHVWDGHODSDUFHOāODEGHOHV%zELOHV

6XSHUItFLHGHVWLQDGDDEP

6¶DVVLJQDUjDDTXHVWDSDUFHOāODHOVRVWUHTXHQRHVGHVHQYROXSLHQO¶+'M

$TXHVWVRVWUHVHJXLUjOHVGHWHUPLQDFLRQVVHJHQWV

7LSXV G¶RUGHQDFLy OOLXUH DwOODGD 7DPEp SRGUj VHU DGRVVDGD D O¶HGLILFL
G¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFILQVLWRWFRPSDUWLQWQHO¶~V
2FXSDFLyPj[LPDDPEHGLILFDFLyGHODSDUFHOāOD
6XSHUItFLHQRRFXSDEOHjUHDUDWOODGDHQHOSOjQRO2
2FXSDFLyVXSHUILFLDOVHQVHHGLILFDFLy SLVFLQHVSLVWHVHVSRUWLYHVLVLPLODUV WRW
PHQ\VO¶jUHDUDWOODGDHQHOSOjQRO2

$OoDGDPj[LPDP
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV3%
3ODQWDVRWHUUDQLGHO¶jUHDRFXSDEOHGHODSDUFHOāOD


3DUFHOāODPtQLPDQRVHQ¶HVWDEOHL[HVGHWHUPLQDUjHQIXQFLyGHO¶HTXLSDPHQWD
LQVWDOāODU
8VRV DGPHVRV HOV GHILQLWV HQ HO 3OD SDUFLDO GH %zELOHV TXH VyQ O¶DVVLVWHQFLDO L
HOV VDQLWDULV HOV WHFQLFRDGPLQLVWUDWLXV HO VRFLRFXOWXUDO HOV GRFHQWV L HOV
HVSRUWLXV


'LVSRVLFLyILQDO

$TXHVWD QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD LPSOLFD OD PRGLILFDFLy GHO 3OD SDUFLDO GH OHV
%zELOHVHQFRQFUHWGHOVSDUjPHWUHVXUEDQtVWLFVLGHOVXVRVGHODSDUFHOāODE

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±




• Modificació puntual de l’article 298.2, l’article 299.5 i 6, nous apartats 7, 8, 9, 10 i 11, i

XUEDQtVWLTXHVGHODPRGL¿FDFLySXQWXDOGHO¶DUWLFOHO¶DUWLFOHLQRXVDSDUWDWVLL
l’article 300.2 i nou apartat 3 de los Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en

el terme municipal de Gavà. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques
el 27 de març de 2009 (DOGC núm. 5358 de 14/04/2009).

             
          


(O3OHGHO¶$MXQWDPHQWHQVHVVLyRUGLQjULDFHOHEUDGDHOGLDGHPDUoGHYDDGRSWDUO¶DFRUG
G¶DSURYDFLy LQLFLDO GH OD ³0RGLILFDFLy SXQWXDO GHOV DUWLFOHV  DUW  L  QRXV DSDUWDWV
          1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj
70*DYj ³
7H[WUHIyVGHOVDUWLFOHVL
$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVDOVHGLILFLV
(OVHGLILFLVGHQRYDSODQWDKDXUDQGHSURMHFWDUVHSHUTXqFRPSWLQDPEDSDUFDPHQWVDO¶LQWHULRU
GH O¶HGLILFL R HQ WHUUHQ\V HGLILFDEOHV GHO PDWHL[ VRODU D UDy G¶XQ PtQLP GH  Pð SHU SODoD
LQFORVHVUDPSHVG¶DFFpVjUHHVGHPDQLREUDLOOHWHVLYRUDYLHV

320 Gavà

/HVSODFHVPtQLPHVG¶DSDUFDPHQWTXHV¶KDXUDQGHSUHYHXUHVyQOHVVHJHQWV



7H[WUHIyVGHOVDUWLFOHVL
$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVDOVHGLILFLV
(OVHGLILFLVGHQRYDSODQWDKDXUDQGHSURMHFWDUVHSHUTXqFRPSWLQDPEDSDUFDPHQWVDO¶LQWHULRU
GH O¶HGLILFL R HQ WHUUHQ\V HGLILFDEOHV GHO PDWHL[ VRODU D UDy G¶XQ PtQLP GH  Pð SHU SODoD
LQFORVHVUDPSHVG¶DFFpVjUHHVGHPDQLREUDLOOHWHVLYRUDYLHV
/HVSODFHVPtQLPHVG¶DSDUFDPHQWTXHV¶KDXUDQGHSUHYHXUHVyQOHVVHJHQWV
$(GLILFLVG¶KDELWDWJH
D(QVzOXUEjGXHVSODFHVG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDKDELWDWJHGHPpVGHPð~WLOVLXQD
SODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDKDELWDWJHGHVXSHUItFLH~WLOLJXDORLQIHULRUDPð
E (Q VzO XUEDQLW]DEOH REMHFWH G¶XQ SOD SDUFLDO OHV TXH HV IL[LQ HQ DTXHVW DPE HO OtPLW
PtQLPG¶XQDSODoDDOPHQ\VSHUFDGDPðG¶HGLILFDFLyLHVFRPSOHWDUjO¶HVWjQGDUG
OHJDOSHUPLWMjGHODUHVHUYDGHVXSHUItFLHG¶HVWDFLRQDPHQW
F(QVzOXUEjREMHFWHG¶XQ3OD(VSHFLDOGH5HIRUPD,QWHULRUOHVTXHV¶KLIL[LQDPEXQ
PtQLPG¶XQDSODoDSHUFDGDPðGHVRVWUHHGLILFDEOHSRWHQFLDO
%(GLILFLVS~EOLFVRSULYDWVSHUDRILFLQHVGHVSDW[RVEDQFVLVLPLODUVRHGLILFLVDPERILFLQHV

8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD  Pð GH VXSHUItFLH ~WLO GHGLFDGD D RILFLQHV R

&(GLILFLVDPEORFDOVFRPHUFLDOVDO
4XDQ OD VXSHUItFLH FRPHUFLDO VXPDGHV WRWHV OHV SODQWHV GH O¶HGLILFL DPE GHVWLQDFLy
FRPHUFLDO GHSDVVL GH  Pð KDXUDQ GH FRPSWDU DPE XQD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU
FDGDPðGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGD


'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDORFDOGHVXSHUItFLHVXSHULRUDPðDPEHOPtQLP
G¶XQDSODoDSHUFDGDPðGHVXSHUItFLH~WLO

( 7HDWUHV FLQHPHV FLUFV VDOHV GH IHVWHV VDOHV G¶HVSHFWDFOHV SDODXV R VDOHV GH
FRQJUHVVRVLFRQYHQFLRQVDXGLWRULVJLPQDVRVLDQjOHJV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD TXLQ]H OR     


        SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD WUHV KDELWDFLRQV
GREOHVRO¶HTXLYDOHQWGHVHQ]LOOHV

E+RWHOVGHWUHVHVWUHOOHVXQDSODoDSHUFDGDFLQFKDELWDFLRQVGREOHVRO¶HTXLYDOHQWGH
VHQ]LOOHV
F(OVDOWUHVXQDSODoDSHUFDGDVLVKDELWDFLRQVGREOHVRO¶HTXLYDOHQWGHVHQ]LOOHV
*&OtQLTXHVVDQDWRULVKRVSLWDOV
8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDGHXOOLWV

%JTQ

+%LEOLRWHTXHVJDOHULHVG¶DUWPXVHXVLDQjOHJV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD  Pð HQ DTXHOOV ORFDOV GH VXSHUItFLH VXSHULRU D
Pð
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 /HV H[LJqQFLHV HVWDEOHUWHV DOV SDUjJUDIV DQWHULRUV VyQ PtQLPHV L HQ FRQVHTqQFLD SRGUDQ
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8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDGHXOOLWV
+%LEOLRWHTXHVJDOHULHVG¶DUWPXVHXVLDQjOHJV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD  Pð HQ DTXHOOV ORFDOV GH VXSHUItFLH VXSHULRU D
Pð
 /HV H[LJqQFLHV HVWDEOHUWHV DOV SDUjJUDIV DQWHULRUV VyQ PtQLPHV L HQ FRQVHTqQFLD SRGUDQ
HVWDEOLUVH¶QG¶DOWUHVGHVXSHULRUVDOHVRUGHQDQFHVPXQLFLSDOVVREUHDSDUFDPHQWV
$UW5HJOHVVREUHODSUHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHGLILFLV
 4XDQ O¶HGLILFL HV GHVWLQL D PpV G¶XQ ~V GHOV H[SUHVVDWV D O¶DUWLFOH DQWHULRU HO QRPEUH PtQLP GH
SODFHVG¶DSDUFDPHQWKDGHVHUHOTXHUHVXOWLGHOVGLIHUHQWVXVRV
4XDQO¶HGLILFLHVGHVWLQLHQWRWRHQSDUWDXVRVQRHVSHFLILFDWVDO¶DUWLFOHDQWHULRUV¶KDXUDQGH
SUHYHXUH OHV SODFHV G¶DSDUFDPHQW DGHTXDGHV DSOLFDQW SHU DQDORJLD HOV PzGXOV GH O¶DUWLFOH

 (O TXH V¶KD GLVSRVDW D O¶DUWLFOH DQWHULRU VREUH SUHYLVLRQV PtQLPHV G¶DSDUFDPHQWV pV WDPEp
DSOLFDEOH DOV HGLILFLV TXH VLJXLQ REMHFWH G¶DPSOLDFLy GHO YROXP HGLILFDW /D SUHYLVLy KD GH VHU OD
FRUUHVSRQHQW D O¶DPSOLDFLy 4XDQ HV WUDFWL G¶LQG~VWULHV SHU D O¶DSOLFDFLy G¶DTXHVWD UHJOD DPE
FDUjFWHU REOLJDWRUL FDOGUj TXH O¶DXJPHQW VLJQLILTXL XQD GLVSRQLELOLWDW PDMRU GH VXSHUItFLH ~WLO
VXSHULRUDOSHUGHO¶DQWHULRUDO¶DPSOLDFLy
 7DPEp V¶KDXUDQ G¶DSOLFDU OHV UHJOHV VREUH SUHYLVLRQV G¶DSDUFDPHQWV DOV FDVRV GH PRGLILFDFLy
G¶HGLILFDFLRQVRLQVWDOÂODFLRQVTXHFRPSRUWLQXQFDQYLG¶~V
$OVHGLILFLVSOXULIDPLOLDUVDPEIDoDQDLQIHULRUDPG¶DPSODGDHVSRGUDQH[RQHUDUGHO¶REOLJDFLy
GHODUHVHUYDGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWHQHOSURSLHGLILFLSRGHQWVHVXEVWLWX
TXDQHVSXJXLDIURQWDUHOSUHYLVLEOHQRPEUHGHYHKLFOHVHQDSDUFDPHQWVS~EOLFVRSULYDWVVHQVH
HQWRUSLU OHV jUHHV GH FLUFXODFLy L HVWDFLRQDPHQW /¶DXWRULW]DFLy KD G¶HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV
SHUWLQHQWV SHU WDO GH JDUDQWLU OD LPSRVVLELOLWDW TXH XQV PDWHL[RV DSDUFDPHQWV SXJXLQ VHUYLU D
GLIHUHQWVHGLILFLV
$TXHVWDH[RQHUDFLyWDPEpVHUjDSOLFDEOHTXDQGHO¶DSOLFDFLyGHOVPzGXOVDQWHULRUVO¶H[LJqQFLD
GHSODFHVG¶DSDUFDPHQWQRVLJXLVXSHULRUDFLQFSODFHVLODSODQWDEDL[DQRHVGHVWLQLDKDELWDWJH
RXVRVYLQFXODWVDKDELWDWJH

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

$OHVLOOHVGHYLDQDQWVDFWXDOPHQWF0jUWLUVGHO6HWJHGHF6DOYDGRU/OXFK HQWUHFDUUHU
GHO&HQWUHL3ODoD0DMRU F6DQW3HUH HQWUH3ODoD0DMRULFDUUHU6DQW-RDQ SDVVDWJH5DPEOD
UDPEODGH6DOYDGRU/OXFK IXWXUD]RQDGHYLDQDQWV UDPEODGH-RDTXLP9D\UHGDUDPEOD0DULD
&DVDV SODoD - %DWLVWD L 5RFD SODoD - 7DUUDGHOODV SODoD 0DMRU L SODoD GH OD %RJHULD QR
V¶DXWRULW]DUDQ HOV DSDUFDPHQWV HQ VRODUV DPE IDoDQD LQIHULRU D  P L SHU WDQW HOV SURPRWRUV
TXHGDUDQH[RQHUDWVGHO¶REOLJDFLyGHUHVHUYDG¶DSDUFDPHQWVHQHOSURSLHGLILFLLFDOGUjVXEVWLWXLU
OHVSODFHVQHFHVVjULHVSHUODSUHYLVLyG¶HVSDLVFRQWLJXVG¶DSDUFDPHQWOOHYDWTXHHOWHUUHQ\GRQLD
XQDOWUHFDUUHU(QDTXHVWVXSzVLWODSUHYLVLyGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWVHUjREOLJDWzULDLO¶DFFpVHV
IDUjLQHOXGLEOHPHQWSHUDTXHVWFDUUHU
 $ OHV SDUFHOÂOHV DPE IDoDQD VXSHULRU DOV  P G¶DPSODGD OHV SUHYLVLRQV GH OHV SODFHV
G¶DSDUFDPHQW V¶KDQ G¶H[HFXWDU REOLJDWzULDPHQW HQ SODQWD VRWHUUDQL 1R VHUj REOLJDWRUL HQ


 1R V¶DGPHWUDQ VHJUHJDFLRQV R SDUFHOÂODFLRQV TXH LPSRVVLELOLWLQ HO FRPSOLPHQW GH OHV GRWDFLRQV
G¶DSDUFDPHQWDODSDUFHOÂOD
 $ O¶HIHFWH GHO FRPSOLPHQW GH OHV SUHYLVLRQV G¶DSDUFDPHQW HQ HOV HGLILFLV QR FRPSXWDUDQ OHV
SODFHVVRWPHVHVDUqJLPG¶H[SORWDFLyKRUjULDRURWDFLy/¶$MXQWDPHQWSRGUjGHQHJDUO¶DXWRULW]DFLy
G¶DSDUFDPHQWV VRWPHVRV D UqJLP GH UHJXODFLy KRUjULD R URWDFLy SHU UDRQV MXVWLILFDGHV
G¶DFFHVVLELOLWDWRGHUHJXODFLyGHOWUjQVLWURGDWLSHUDYLDQDQWV

JDJPOT

(QHOVHGLILFLVG¶KDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDGRVVDWVHQILOHUDGHQRYDSODQWDQRV¶DGPHWUjOOHYDWGH
FDVRV GHJXGDPHQW MXVWLILFDWV DWHVHV OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD ]RQD L GHO YLDO PpV G¶XQ DFFpV
URGDWGHVGHOYLDODO¶DSDUFDPHQWHQHOVRODUSHUFDGDPGHIDoDQDRIUDFFLy
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SODFHVVRWPHVHVDUqJLPG¶H[SORWDFLyKRUjULDRURWDFLy/¶$MXQWDPHQWSRGUjGHQHJDUO¶DXWRULW]DFLy
G¶DSDUFDPHQWV VRWPHVRV D UqJLP GH UHJXODFLy KRUjULD R URWDFLy SHU UDRQV MXVWLILFDGHV
G¶DFFHVVLELOLWDWRGHUHJXODFLyGHOWUjQVLWURGDWLSHUDYLDQDQWV
(QHOVHGLILFLVG¶KDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDGRVVDWVHQILOHUDGHQRYDSODQWDQRV¶DGPHWUjOOHYDWGH
FDVRV GHJXGDPHQW MXVWLILFDWV DWHVHV OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD ]RQD L GHO YLDO PpV G¶XQ DFFpV
URGDWGHVGHOYLDODO¶DSDUFDPHQWHQHOVRODUSHUFDGDPGHIDoDQDRIUDFFLy
$UW&RQGLFLRQVGHOVDSDUFDPHQWV
/¶DPSODGDGHOVDFFHVVRVDOVDSDUFDPHQWVQRSRGUjVHULQIHULRUDPSHUDWRWVGRVVHQWLWVGH
FLUFXODFLy L D  P SHU D XQ VRO VHQWLW $TXHVWD DPSODGD KDXUj GH UHVSHFWDUVH D O¶HQWUDGD GH
O¶DSDUFDPHQWLDOWUDPFRUUHVSRQHQWFRPDPtQLPDOVTXDWUHSULPHUVPHWUHVDSDUWLUGHO¶HQWUDGD
 (OV DSDUFDPHQWV DPE FDSDFLWDW QR VXSHULRU D TXLQ]H SODFHV SRGUDQ WHQLU XQ ~QLF DFFpV SHU D
YHKLFOHVLYLDQDQWVGHPG¶DPSODGDLQGHSHQGHQWPHQWGHO¶DPSOHGHOFDUUHUGHVGHOTXHKLWp
DFFpV
 6¶DGPHW OD XWLOLW]DFLy GH SODWDIRUPHV G¶DSDUFDPHQW FRP D VLVWHPD G¶RSWLPLW]DFLy GH OHV SODFHV
TXDQO¶DSDUFDPHQWGHQRYDFRQVWUXFFLySUHYHJLGLWVLVWHPDWDQWHQHOFjOFXOGHVREUHFjUUHJXHV
FRP HQ OHV FRQGLFLRQV G¶DFFHVVRV L VHJXUHWDW $OV MD FRQVWUXwWV QRPpV V¶DGPHWUDQ HQ SODQWD
LQIHULRUUHFRO]DWVGLUHFWDPHQWVREUHODVROHUD
(Q HO FDV TXH HV MXVWLILTXL IDFXOWDWLYDPHQW O¶HVWDELOLWDW GH O¶HVWUXFWXUD V¶DGPHWUDQ SODWDIRUPHV
G¶DSDUFDPHQW D OD UHVWD GH SODQWHV VHPSUH TXH HO SURMHFWH G¶LQVWDOÂODFLy FRQWHPSOL DPE
LQGHSHQGqQFLD GH TXH OD LQVWDOÂODFLy VLJXL QRPpV SDUFLDO OD LQFLGqQFLD UHVXOWDQW G¶HIHFWXDUOD
VREUHWRWHVOHVSODFHVVXVFHSWLEOHVGHVHUGRWDGHVG¶DTXHVWPHFDQLVPHLHVFRPSOHL[LQODUHVWD
GHFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVSHUDODWRWDOLWDWGHO¶DSDUFDPHQW

L’Hospitalet de Llobregat
• Ordenança complementària de l’article
225 de les Normes urbanístiques del PGM,
d’aplicació a les edificacions en Zones Industrials amb aquest ús, a L’Hospitalet de
Llobregat. Aprovada definitivament per Acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 23 de gener
de 1991 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91).
1. Disposicions d’aplicació al tipus d’ordenació
segons alineacions de vial
a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual
està situat entre 1,20 m. per sobre i 0,60 m. per
sota de la rasant del vial.
b. La zona de planta baixa destinada a moll de
càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim
de 8 m. de la línia de façana; així mateix s’haurà
de mantenir el tancament corresponent que la
normativa estableix per a les edificacions segons
alineacions de vial.
c. Es mantindrà l’aplicació de l’article 240 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità i
no comportarà cap modificació dels usos admesos
a la planta soterrani resultant.
d. S’hauran de complir l’alçada lliure mínima de la
planta baixa establerta a les normes i ordenances vigents i la resta de paràmetres edificatoris (ARM, etc.)

2. Disposicions d’aplicació al tipus d’ordenació
segons edificació aïllada
a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual
està situat fins a 1,20 m. per damunt de la rasant.
b. La zona de planta baixa destinada a moll de
càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim
de 8 m. de la línia de parcel·la al seu front a vial.
c. Es mantindrà el compliment de l’article 226 de
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i no comportarà cap modificació dels usos
admesos a la planta soterrani resultant.
d. S’haurà de complir l’alçada mínima lliure de
la planta baixa que estableix les normes i ordenances i la resta de paràmetres edificatoris (ARM,
etc.)

• Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a
L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial

i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC
núm. 3175 de 05/07/00).
Art. 29. Actuació poligonal (s’afegeix un apartat 4)
4. Així mateix, podran delimitar-se unitats d’actuació
amb aplicació del sistema d’actuació corresponent, d’iniciativa pública o privada, als efectes de
Gavà / L’Hospitalet de Llobregat 323
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configurar parcel·les adequades per a la instal·
lació d’aparcaments en subsòl. Serà obligatòria la
delimitació d’unitats d’actuació o la normalització
de finques quan així ho determini l’Ajuntament en
els casos en que la parcel·lació de l’espai lliure
d’edificació ocupable en subsòl sigui irregular o
fraccionada.
Art. 226. Soterranis (s’afegeix un apartat 6)
6. Per autoritzar la construcció de soterranis, quan
sigui presumible que puguin interferir en l’ús públic del subsòl, per infrastructures existents o previstes, o afectar jaciments arqueològics, o incidir
en les condicions geològiques o el nivell freàtic de
l’entorn, l’Ajuntament exigirà l’aportació dels estudis oportuns, amb interrupció del termini previst
per a l’atorgament de llicències.
En qualsevol cas, els estudis citats hauran d’aportar-se sempre que es depassin quatre plantes soterrànies o se superi la profunditat de 13,00 m.
comptats des del paviment de la planta baixa.
Quan el soterrani estigui previst en un instrument
de planejament, aquest haurà d’incorporar les justificacions tècniques a l’efecte.
Si dels estudis aportats o dels informes municipals
que en relació als mateixos s’emetin, en resultés
que la construcció prevista pogués incidir negativament en algun dels aspectes indicats, o presentés
un greu risc potencial, inclús amb l’adopció de mesures correctores, es denegarà l’autorització.
Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la (es
modifica l’apartat 4)
4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions
o excavacions podran depassar l’ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa. En defecte de
previsions expresses al corresponent Pla Parcial o
Pla Especial, podran ocupar fins a un 30 per 100
en soterrani del corresponent a l’espai lliure d’edificació, que sigui de propietat privada. L’ocupació
en subsòl podrà assolir la totalitat de l’espai lliure
d’edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament. En aquest cas s’haurà de
garantir el tractament com a jardí de la superfície i
el seu manteniment pels titulars de l’aparcament.
Art. 296. Reserva d’espais per a estacionament i
aparcament (es modifica l’apartat 2)
2. Els Plans Especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d’adequar les determinacions d’aquestes normes en matèria d’aparcament o estacionament a les particularitats de
l’àmbit de planejament.
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Art. 298. Previsió d’aparcaments als edificis (es
modifica l’apartat 2)
2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen
atenent als diferents usos i zones. Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui
previsions expresses en matèria d’aparcaments,
s’aplicaran les reserves corresponents a les zones
anàlogues. Les places mínimes que s’hauran de
preveure a la ciutat de L’Hospitalet són les següents:
A. Edificis d’habitatge
a. En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge
de més de 150 m2 en zones 12 i 12b, i dos a la
resta de zones; o una plaça per cada habitatge de
90 m2 a 150 m2 en zones 12 i 12b, i una i mitja a
la resta de zones; o una plaça per cada dos habitatges de 60 m2 a menys de 90 m2 en zones 12 i
12b, i dos a la resta de zones; i una plaça per cada
quatre habitatges menors de 60 m2 en zones 12
i 12b, i quatre a la resta de zones, tot referit a superfície construïda.
b. En sòl urbanitzable, objecte d’un Pla Parcial, les
que es fixin en aquest, amb el límit mínim d’una
plaça, almenys, per cada 100 m2 d’edificació.
c. En sòl urbà, objecte d’un Pla Especial de Reforma Interior, les que es fixin en el mateix, amb el
mínim d’aquell menor establert per a cada ús en el
present article, amb l’excepció de que a les zones
8a, 14, 15 i 16 es fixarà l’estàndard d’acord amb
les característiques del sector i la seva zonificació.
En aquestos casos, part de les places resultants
es podran ubicar en aparcaments subterranis fora
de l’ocupació de l’edificació.
B. Edificis públics o privats per a oficines,
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs i similars
Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, en
zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la resta de zones.
C. Edificis amb locals comercials al detall i
grans magatzems de venda
Quan la superfície comercial, sumades totes les
plantes de l’edifici amb destinació comercial, depassi els 400 m2, hauran de comptar amb una
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície
construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la
resta de zones.
D. Indústries, magatzems i, en general, locals
destinats a ús industrial
Una plaça d’aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2, amb el mínim d’una plaça
per cada 100 m2 de superfície útil. A les zones
altres que 12 i 12b, l’ús de magatzem tancat al
públic requerirà una plaça per cada 200 m2.

E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes,
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, instal·lacions
esportives i anàlegs
Una plaça d’aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-centes
localitats de cabuda, una plaça per cada deu localitats.
F. Hotels, residències i similars
a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça
d’aparcament per cada tres habitacions dobles
o l’equivalent de senzilles, a zones 12 i 12b; a la
resta de zones, una plaça per cada tres habitacions.
b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles, a
zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per
cada tres habitacions.
c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions
dobles o l’equivalent de senzilles, a zones 12 i
12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis
habitacions.
G. Clíniques, sanatoris, hospitals
Una plaça d’aparcament per cada deu llits, a
zones 12 i 12b; una cada sis llits a la resta de
zones.
H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑
legs
Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en
aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.
I. Centres d’estudis superiors
Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, a
zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de
zones.
J. Tallers de reparació de vehicles
La superfície destinada a aparcament serà com a
mínim dos vegades l’ocupada pels tallers, en els
de quatre o més rodes; en els de motos i similars,
la superfície destinada a aparcament serà com
a mínim l’ocupada pels tallers. No obstant això,
s’admetrà descomptar la superfície equivalent al
nombre de places acreditades de propietat i de
lloguer o estada nocturna, en l’equivalència d’una
plaça per vint metres quadrats, en un radi de trescents metres des del taller, així com la superfície
de taller que pugui destinar-se a aquest fi.
K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis
amb el destí dels epígrafs C i D
Un espai específic de tres metres d’amplada, amb
una longitud suficient per a una plaça de camió
per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un
mínim de dues places, a tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2. A

locals de superfície entre quatre-cents i vuit-cents
metres quadrats es preveurà una àrea de càrrega
i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.
Art. 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments
en edificis (es modifiquen els apartats 4,
5 i 6; s’afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10 i
11)
4. També s’hauran d’aplicar les regles sobre previsions d’aparcaments als casos de modificació
d’edificacions o instal·lacions que comportin un
canvi d’ús, i en conseqüència, s’hauran de preveure les places corresponents al nou ús.
En qualsevol cas la modificació de l’ús dels edificis o parts d’ells, garantirà el manteniment de
les places d’aparcament corresponents als usos
anteriors que es mantenen, tant per a les situades
dins del propi edifici com per a les vinculades a
l’ús com a reserva de places substitutòries.
5. Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article anterior, l’exigència de places d’aparcament sigui de
sis o inferior i pugui afrontar-se el previsible nombre
de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l’obligació de
reserva d’aparcament en l’edifici propi.
6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se
total o parcialment les previsions d’espais per a
aparcaments als edificis, per la previsió d’espais
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el
sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats
i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l’autorització ha d’establir les condicions pertinents
per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents
edificis.
7. L’Ajuntament podrà alliberar totalment o parcialment el compliment de les previsions d’aparcament en les condicions establertes quan resulti
aconsellable ateses les següents circumstàncies
o d’altres anàlogues:
a. Condicions d’accessibilitat determinades per
les característiques físiques de la xarxa viària del
sector (dimensions de voreres, ús de vianants,
ample de vials, ...)
b. Característiques de la parcel·la o finca.
c. Característiques de l’edificació actual que es
conservi, atenent especialment el seu grau de
consolidació i la concurrència d’algunes de les
condicions assenyalades a l’article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
d. En general, qualsevol altra circumstància que
no permeti la seva ubicació en el propi edifici o
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en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia
finca o quan per a això fos necessària l’adopció
de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
Per això, caldrà la petició expressa de l’interessat
a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació
acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb
caràcter previ a la sol·licitud de llicència d’obres.
8. No s’admetran segregacions o parcel·lacions
que impossibilitin el compliment de les dotacions d’aparcament a la parcel·la. Només en
casos degudament justificats es podran autoritzar
parcel·lacions que per les condicions físiques
de les parcel·les resultants puguin significar una
disminució de les places efectives d’aparcament
exigides per aquestes normes o que poguessin
resultar de les ordenances que les desenvolupin.
9. Als efectes del compliment de les previsions
d’aparcament en els edificis, no computaran les
places sotmeses a règim d’explotació horària o
rotació. L’Ajuntament podrà denegar l’autorització
d’aparcaments sotmesos a règim de regulació
horària o rotació per raons justificades d’accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a vianants.
10. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat de
casos degudament justificats ateses les característiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15
m. de façana o fracció.
11. La titularitat dels aparcaments que, reunint les
condicions requerides d’interès públic, s’executin
en subsòl d’equipaments, serà única i indivisible
per tal de no condicionar el destí previst per a
aquests sòls. L’Administració municipal podrà
exigir que l’autorització de l’aparcament en la que
hi consti aquesta condició i les que garanteixin
l’execució de l’equipament, sigui inscrita al Registre de la Propietat.
Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits
especials (es modifiquen els apartats 1 i
2; s’afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)
1. L’amplada dels accessos als aparcaments no
podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits
de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta
amplada haurà de respectar-se a l’entrada de
l’aparcament i al tram corresponent, com a mínim
als quatre primers metres a partir de l’entrada.
Als dotats de mitjans mecànics substitutoris de
rampes, quan no tinguin més de dotze places i
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2.

3.

5.

6.

s’autoritzin excepcionalment, la zona d’espera
des de l’entrada serà de 7,50 m. i amplada no
inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la
suficient per tal d’evitar 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 trànsit, mobilitat i accessos que determini
l’Ajuntament.
Els aparcaments amb capacitat no superior a
quinze places podran tenir un únic accés per a
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, independentment de l’ample del carrer des del que té
l’accés. Els aparcaments amb capacitat per a
més de quaranta places hauran de comptar amb
accessos per a vianants des de l’exterior, separats de l’accés de vehicles o protegits adientment,
i amb una amplada mínima de 0,90 m.
Quan per raons del tipus d’aparcament, els accessos es poguessin col·locar en vies o espais
públics, s’haurà d’adoptar una disposició dels
mateixos que garanteixi, en qualsevol cas, una
amplada mínima en superfície de quatre metres
per a la circulació de vianants, comptabilitzada la
total destinada a aquest fi a la secció de carrer
en aquest punt, i sempre que la distància des de
l’accés de l’aparcament a la façana més propera
no sigui inferior a 1,80 m. en cap punt.
4. S’admet la utilització de plataformes d’aparcament com a sistema d’optimització de les places,
quan l’aparcament de nova construcció prevegi
dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues
com en les condicions d’accessos i seguretat. Als
ja construïts, només s’admetran en planta inferior,
recolzats directament sobre la solera –a menys
que es justifiqui facultativament l’estabilitat de
l’estructura-, sempre que el projecte d’instal·lació
contempli, amb independència de que aquesta
sigui només parcial, la incidència resultant d’efectuar-ho sobre totes les places susceptibles de ser
dotades d’aquest mecanisme i es compleixin,
llavors, les demés condicions establertes per a la
totalitat de l’aparcament.
a. L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació
d’aparcaments o garatges aparcaments en aquelles finques que estiguin situades en vies que pel
seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les
mesures correctores oportunes mitjançant les
condicions requerides en cada cas.
a. Als aparcaments de més de cent places, l’Ajun-

tament podrà exigir que s’incrementi el nombre
d’accessos sobre els mínims previstos a les Ordenances amb l’objecte de millorar les seves
condicions de seguretat i reduir la incidència en el
trànsit rodat dels vials immediats.
b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà
flexibilitzar la exigència d’accessos de vianants
sempre que es respectin els mínims exigits per
la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció
contra incendis en els edificis, o norma que la
substitueixi. (Veure Taula 12)

• Modificació puntual del PGM per a la definició dels nous equipaments residencials
– habitatges per a joves, al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada
definitivament per Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, de 30 de març de 2004
(DOGC núm. 4120 de 27/04/04).
Text Refós, que incorpora les prescripcions asse‑
nyalades en la resolució del Departament de PT i
OP de 2 de desembre de 2003.

Taula 12
Ús

Edifici de vivenda

Marge
> 150 m2 const.
90 a 150 m2 const.
60 a 90 m2 const.
< 60 m2 const.

Edificis per a oficines, despatxos,
bancs i similiars; o amb oficines,
despatxos bancs i similars.

Zona PGM

Unitats

12/12 b

Resta de zones

1,5
1
1
1

2
1,5
2
4

1

1
-

pl / 60 m2 útil
pl / 100 m2 útil

plaça / vivenda
plaça / vivenda
plaça / 2 vivendes
plaça / 4 vivendes

Edificis amb locals comercials
al detall i grans magatzems de
venda.

> 400 m2 amb destí comerç.

1

1
-

pl / 60 m2 const.
pl / 80 m2 const.

Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l’ús industrial.

> 100 m2 en magatzems

1
-

1
1

pl / 100 m2 útil
pl / 200 m2 útil
(magatzem)

T
e
atres, cinemes, circs, sales de
festes, sales d’espectacles, palaus o sales de congressos i
convencions, auditòrium, instal.
esportives i anàlegs.

Fins a 500 loc. o usuaris
A partir de 500 loc.

1
1

1
1

pl / 15 loc-usu.
pl / 10 loc-usu.

4 ó 5 estrelles
3 estrelles
3 estrelles
Restants

1*
1*
1*

1
1
1

pl / 3 hab.
pl / 5 hab.
pl / 3 hab.
pl / 6 hab.

1

1
-

pl / 6 llits
pl / 10 llits

1

1

pl / 200 m2

1

1
-

pl / 60 m2
pl / 100 m2

Cotxes
Motos

2
1

2
1

Vegades superf. de
tallers

400 / 800 m2
800 / 1500 m2
cada 1500 m2

1
2
1

1
2
1

Moll de tamany:
de 3x8 m
per a camions
per a camions

Hotels, residències i similars.

Clíniques, sanatoris i hospitals
Bliblioteques, galeries d’art, museus i anàlegs

> 1600 m2

Centres d’estudis superiors
Tallers de reparació de vehicles

Àrees de càrrega i descàrrega (en
usos comercial i industrial)

*Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.
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Annex
Art. 1. Definició
1. Es qualifica com a dotació d’habitatges per a
joves, clau 10hj el sòl urbà del municipi de L’Hospitalet de Llobregat que es destina a la construcció
d’habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a
aquest col·lectiu l’accés a l’habitatge dins de la
ciutat.
2. La nova qualificació de dotació per a joves (clau
10hj) s’integra com a un ús dotacional dins del
concepte de sistemes del Pla general metropolità,
si bé diferenciat del d’equipaments, amb el règim
propi definit, en terrenys de domini públic.
3. Els sòls que s’afecten a aquest destí són els que
consten a les fitxes urbanístiques d’aquest text
refós de la modificació puntual del Pla general metropolità. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu;
incorporen les qualificacions proposades, les condicions d’ordenació i les de desenvolupament i
gestió de cadascun dels àmbits d’actuació.
Art. 2. Destí de les dotacions d’habitatges per a
joves
1. Els sòls qualificats de dotació d’habitatges per a
joves es destinaran a la construcció d’habitatges
en les condicions establertes en aquest text refós
de la modificació puntual del Pla general metropolità. Els usos dotacionals definits a l’article 212
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, compatibles amb l’habitatge, s’admeten
com a ús no principal
2. En planta baixa s’admeten els equipaments comunitaris i dotacions, així com els serveis complementaris de l’habitatge.
La planta baixa dels edificis tindrà l’alçada suficient per possibilitar la construcció d’un altell en
cas de ser necessari per a l’equipament.
Els equipaments comunitaris, dotacions i els serveis complementaris de l’habitatge ocuparan,
com a màxim, el 25 per 100 de la planta baixa.
El restant 75 per 100 i el 100 per 100 de l’altell en
cas que es precisi, es destinaran de forma obligatòria a equipaments municipals i a d’altres serveis
públics o a equipaments d’entitats sense ànim de
lucre de la ciutat.
3. La mutació del destí de sòl, del de dotació d’habitatges per a joves, clau 10hj, a un altre ús dotacional dels previstos a l’article 212 de les Normes
urbanístiques, requerirà la seva nova afectació a
equipament comunitari, clau 7b, mitjançant un pla
especial.
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4. Els usos complementaris i dotacionals, admesos
en el règim d’usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix règim de concessió i de dret de superfície que els d’habitatges
per a joves.
Art. 3. Condicions d’edificació
1. L’edificació en els sòls qualificats de dotació
d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions d’edificació, definits a la fitxa urbanística de cadascun
dels sòls amb aquesta qualificació.
2. L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència
directa, en les condicions establertes a l’apartat
anterior, llevat que les fitxes normatives disposin la
redacció prèvia d’un pla especial. En el desenvolupament de les qualificacions 10hj que requereixin
Pla especial, aquest es referirà necessàriament al
conjunt de l’àmbit qualificat d’equipament.
3. La modificació de les condicions d’edificació definides a les fitxes normatives requerirà la tramitació, en el seu cas, d’un pla especial.
4. Per a tot el no regulat expressament en aquesta
Normativa regeixen les disposicions de les Normes
urbanístiques per al tipus d’ordenació assignat al
sòl corresponent.
5. Els edificis d’habitatges per a joves hauran de
complir les condicions mínimes d’habitabilitat del
Decret 28/1999, de 9 de febrer, i les Ordenances
metropolitanes d’edificació, d’aplicació simultània.
6. A la peça emplaçada a l’illa que delimiten els carrers Bòbiles, Alegria, avinguda Ponent i Catalunya,
de superfície 2.121 m2, caldrà preveure l’elaboració d’un Pla especial posterior per a un desenvolupament volumètric ulterior de la mateixa.
Art. 4. Desenvolupament i gestió dels sòls
(clau 10hj)
1. Els habitatges es promouran en règim de lloguer
i en les condicions que permetin acollir-se a les
mesures de finançament d’actuacions protegides
en matèria d’habitatge (establertes al Decret
157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableixen els
ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de
la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió
dels ajuts previstos al Reial decret 1/2002, d’11
de gener, per al període 2002-2005, i els que en el
seu cas els desenvolupin o substitueixin).
2. El desenvolupament i gestió de les dotacions
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels règims següents:
2.1 Als sòls de titularitat pública municipal, la
construcció dels habitatges i la seva gestió podrà



realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb
conveni amb una altra administració o bé amb
participació de la iniciativa privada, mitjançant
l’atorgament d’un dret de superfície o concessió
administrativa.
2.2 L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres administracions públiques, o entitats dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls de
que siguin titulars, dotacions d’habitatges per a
joves.

joves. La materialització per a la qualificació clau 10hj
en aquests sòls requerirà la tramitació de la corresponent modificació puntual del Pla general metropolità.
En cas d’incorporar sòls qualificats anteriorment
d’equipament comunitari, la modificació puntual del
Pla general metropolità haurà de justificar que no es
comprometen les reserves d’equipament de la ciutat,
mitjançant la incorporació d’un estudi de la seva incidència.

Art. 5. Legitimació expropiatòria
La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropiació
dels sòls qualificats amb aquest destí, sens perjudici
del que es preveu a l’apartat 2.2 de l’article anterior.

• Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’avinguda del Carrilet, 314 i la
rambla Marina, 415 per equipaments residencials - habitatges per a joves, clau
10hj, al terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat. Resolució del conseller de Política Terri-

Disposició transitòria
Les dotacions d’habitatges per a joves prevista per
aquest text refós de la modificació puntual del Pla general metropolità en sòls inclosos en àmbits de gestió
no executats en el moment que es produeixi l’aprovació definitiva d’aquest text refós de la modificació
puntual del Pla general metropolità, mantindran l’afectació a l’ús públic prevista pel planejament anterior i
es desenvoluparan d’acord amb el sistema d’actuació
previst en aquell. L’Ajuntament podrà, però, anticipar
l’execució d’aquestes dotacions, adquirint els sòls per
expropiació, d’acord amb l’article 5, i subrogant-se en
la posició dels propietaris anteriors, en l’instrument de
distribució de beneficis i càrregues.

torial i Obres públiques de data 15 de frebrer de 2008,
estimant en part el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor José Antonio Molina Flores, en
nom i representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat, contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de desembre
de 2006, per la qual es va aprovar definitivament la
modificació puntual del Pla general metropolità a
l’avinguda del Carrilet i la rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat, amb determinades observacions,
en el sentit de:
–

Disposició addicional
El planejament podrà preveure la incorporació de nous
sòls a la qualificació de dotació d’habitatges per a

Suprimir l’observació que limita el nombre màxim
d’habitatges previstos al que resulta d’aplicar el
mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació.
(DOGC núm. 5101 de 01/04/2008)

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
Montcada i Reixac
• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la incorporació del sistema d’habitatge dotacional, clau 10hd, al terme municipal de Montcada i Reixac. Aprovada defini-

HVXUEDQtVWLTXHVGH0RGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjSHUDODLQFRUSRUDFLyGHOVLVWHPDG¶
tivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 19 de febrer de 2008. (DOGC núm. 5158 de
23/06/2008).
RQDOFODXKGDOWHUPHPXQLFSDOGH0RQWFDGDL5HL[DF
02',),&$&,38178$/'(/3/$*(1(5$/0(75232/,73(5$/$,1&25325$&,
'(/6,67(0$'n+$%,7$7*('27$&,21$/&/$8KG'(0217&$'$,5(,;$&

1250(685%$1§67,48(6

$UW2EMHFWHLºPELWGHOD0RGLILFDFLÍGH3*0
/nREMHFWH GH OD SUHVHQW 0RGLILFDFLÍ GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWº ÃV OD LQFRUSRUDFLÍ GHO QRX
VLVWHPDGnKDELWDWJHGRWDFLRQDOHQOnºPELWGHOWHUPHPXQLFLSDOGH0RQWFDGDL5HL[DFGHILQLQWQH
HOVHXUÂJLPGLQVGHOPDUFTXHHVWDEOHL[OD/HJLVODFLÍXUEDQÇVWLFDYLJHQWLODFUHDFLÍGnXQDFODX
HVSHFÇILFD KG SHUDTXHVWQRXVLVWHPD
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$UW2EMHFWHLºPELWGHOD0RGLILFDFLÍGH3*0
/nREMHFWH GH OD SUHVHQW 0RGLILFDFLÍ GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWº ÃV OD LQFRUSRUDFLÍ GHO QRX
VLVWHPDGnKDELWDWJHGRWDFLRQDOHQOnºPELWGHOWHUPHPXQLFLSDOGH0RQWFDGDL5HL[DFGHILQLQWQH
HOVHXUÂJLPGLQVGHOPDUFTXHHVWDEOHL[OD/HJLVODFLÍXUEDQÇVWLFDYLJHQWLODFUHDFLÍGnXQDFODX
HVSHFÇILFD KG SHUDTXHVWQRXVLVWHPD

$UW'HILQLFLÍGHOVLVWHPDGnKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVFODXKG
 &RUUHVSRQDTXHVWDTXDOLILFDFLÍDOVÌOGHOPXQLFLSLGH0RQWFDGDL5HL[DFTXHHVGHVWLQDDOD
UHDOLW]DFLÍ GnDFWXDFLRQV SÔEOLTXHV GnKDELWDWJH GLULJLGHV D VDWLVIHU HOV UHTXHULPHQWV
WHPSRUDOV GH FROOHFWLXV GH SHUVRQHV DPE QHFHVVLWDWV GnDVVLVWÂQFLD R HPDQFLSDFLÍ
MXVWLILFDGHV HQ SROÇWLTXHV VRFLDOV SUÂYLDPHQW GHILQLGHV GnDFRUG DPE HO TXH SUHYHX OnDUWLFOH
GHO7H[WUHIÍVGHOD/OHLGnXUEDQLVPHFRPSDWLEOHDPEXVRVGnHTXLSDPHQWSÔEOLF
 /D QRYD TXDOLILFDFLÍ GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SÔEOLFV FODX KG  VnLQWHJUD FRP XQ ÔV
GRWDFLRQDOHVSHFÇILFGLQVHOVVLVWHPHVGHO3*0TXHHVGHVHQYROXSDHQWHUUHQ\VGHGRPLQL
SÔEOLF
 /D LQFRUSRUDFLÍ GH QRXV VÌOV D OD TXDOLILFDFLÍ GnKDELWDWJH GRWDFLRQDO UHTXHULUº GH OD
FRUUHVSRQHQWPRGLILFDFLÍGH3*0RQFRQVWDUDQXQHVILW[HVXUEDQÇVWLTXHVUHIHUHQWVDFDGD
XQ GHOV VÌOV DIHFWDWV $TXHVWHV ILW[HV WLQGUDQ FDUºFWHU QRUPDWLX L LQFRUSRUDUDQ OHV
TXDOLILFDFLRQVSURSRVDGHVLOHVFRQGLFLRQVGnRUGHQDFLÍGHFDGDVFXQGHOVºPELWVGnDFWXDFLÍ

$UW'HVWÇGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOV
 (OVVÌOVTXDOLILFDWVGnKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVHVGHVWLQDUDQDODFRQVWUXFFLÍGnKDELWDWJHVHQ
OHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDOnDUWLFOHGnDTXHVWHV1RUPHV
 6nDGPHWHQ HOV XVRV GRWDFLRQDOV GHILQLWV D OnDUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQÇVWLTXHV GHO
3*0FRPSDWLEOHVDPEOnKDELWDWJH
 (QSODQWDEDL[DVnDGPHWHQWDPEÃHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHOnKDELWDWJH

$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLÍGHOVVÌOVFODXKG

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

(OVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVHVSURPRXUDQHQUÂJLPGHOORJXHULHQOHVFRQGLFLRQVTXHSHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQÁDPHQWGnDFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWÂULDGnKDELWDWJH
(O GHVHQYROXSDPHQW L JHVWLÍ GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV VnDFROOLUº D DOJXQ GHOV VHJÖHQWV
UÂJLPV
 (QHOVVÌOVGHWLWXODULWDWSÔEOLFDPXQLFLSDOODFRQVWUXFFLÍGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVL
ODVHYDJHVWLÍSRGUºUHDOLW]DUVHSHUOn$MXQWDPHQWGLUHFWDPHQWDPEFRQYHQLDPEXQD

DOWUD $GPLQLVWUDFLÍ R EÃ DPE SDUWLFLSDFLÍ GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD PLWMDQÁDQW


OnDWRUJDPHQWGnXQGUHWGHVXSHUIÇFLHRFRQFHVVLÍDGPLQLVWUDWLYD


 (OVVÌOVTXDOLILFDWVFRPHTXLSDPHQWFRPXQLWDULFODXVDERRDPEXQDDOWUD

TXDOLILFDFLÍ GH VÌO GRWDFLRQDO HGLILFDEOH GH WLWXODULWDW SULYDGD TXH HV TXDOLILTXLQ
PLWMDQÁDQWODFRUUHVSRQHQW0RGLILFDFLÍGHO3*0GnKDELWDWJHGRWDFLRQDO FODXKG HV
GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQÁDQW XQ 3OD HVSHFLDO LQWHJUDOTXHFRQFUHWDUºHOWLSXVDVVLJQDWL
GHILQLUº OHV FRQGLFLRQV GnHGLILFDFLÍ HO SURJUDPD IXQFLRQDO GHWDOODW GH OnDFWXDFLÍ L HOV
XVRV FRPSOHPHQWDULV TXH VnDGPHWLQ DL[Ç FRP HOV WHUPLQLV GnHGLILFDFLÍ L SRVWD HQ
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IXQFLRQDPHQW GH OnRSHUDFLÍ GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV $TXHVW 3OD HVSHFLDO KDXUº GH

%JTQPTJ

TXDOLILFDFLÍ GH VÌO GRWDFLRQDO HGLILFDEOH GH WLWXODULWDW SULYDGD TXH HV TXDOLILTXLQ
PLWMDQÁDQWODFRUUHVSRQHQW0RGLILFDFLÍGHO3*0GnKDELWDWJHGRWDFLRQDO FODXKG HV
GHVHQYROXSDUDQ PLWMDQÁDQW XQ 3OD HVSHFLDOLQWHJUDOTXHFRQFUHWDUºHOWLSXVDVVLJQDWL
GHILQLUº OHV FRQGLFLRQV GnHGLILFDFLÍ HO SURJUDPD IXQFLRQDO GHWDOODW GH OnDFWXDFLÍ L HOV
XVRV FRPSOHPHQWDULV TXH VnDGPHWLQ DL[Ç FRP HOV WHUPLQLV GnHGLILFDFLÍ L SRVWD HQ
IXQFLRQDPHQW GH OnRSHUDFLÍ GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV $TXHVW 3OD HVSHFLDO KDXUº GH
UHGDFWDUVH HQ XQ WHUPLQL QR VXSHULRU D TXDWUH PHVRV GH OnHQWUDGD HQ YLJRU GH OD
0RGLILFDFLÍGHO3*0
(O3ODHVSHFLDOVnKDXUºGnDMXVWDUDODVHJÖHQWIÍUPXODGHJHVWLÍ
&HVVLÍ OOLXUH GH FºUUHJXHV L JUDYºPHQV GHO VÌO TXH HV SURSRVL TXDOLILFDU GH
VLVWHPD GnKDELWDWJH GRWDFLRQDO FODX KG  L GHOV WHUUHQ\V DIHFWDWV D VLVWHPHV
LQFORVRV HQ OnDFWXDFLÍ /n$MXQWDPHQW DWRUJDUº XQ GUHW GH VXSHUIÇFLH R FRQFHVVLÍ
SHUXQWHUPLQLPº[LPGHDQ\VDOVWLWXODUVTXHFHGHL[LQHOVÌORDTXLDTXHVWV
GHVLJQLQSHUDODFRQVWUXFFLÍLH[SORWDFLÍGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOV(QDTXHVW
FDV OD FRQWUDSUHVWDFLÍ TXHGDUº FRPSHQVDGD SHU OD FRQVWLWXFLÍ GnDTXHVW GUHW GH
VXSHUIÇFLHRFRQFHVVLÍ
(OV3OHFVGHFRQGLFLRQVUHFROOLUDQREOLJDWÌULDPHQWTXHXQDYHJDGDWUDQVFRUUHJXW
HOWHUPLQLHVSURGXLUºODUHYHUVLÍGHOnHGLILFDFLÍLGHOHVLQVWDOODFLRQVHQERQHVWDW
GH IXQFLRQDPHQW D On$MXQWDPHQW OOLXUHV GH FºUUHJXHV L JUDYºPHQV VHQVH GUHW D
FDSLQGHPQLW]DFLÍ
/nLQFRPSOLPHQW GH OHV REOLJDFLRQV UHODWLYHV DO WHUPLQL GH SUHVHQWDFLÍ GHO 3OD
HVSHFLDO R DOWUHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV HQ DTXHVW SHU FDXVHV QR LPSXWDEOHV D
On$GPLQLVWUDFLÍ KDELOLWDUº OnDMXQWDPHQWDSURFHGLUDODPXWDFLÍGHOGHVWÇGHOVÌOD
XQ DOWUH ÔV GRWDFLRQDO GnDFRUG DPE OnDUWLFOH  R HQ HO VHX FDV D OnH[SURSLDFLÍ
GnDTXHVWV
8Q FRS DWRUJDW HO GUHW GH VXSHUIÇFLH R OD FRQFHVVLÍ OnLQFRPSOLPHQW GH OHV
FRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVHQHOFRUUHVSRQHQW3OHFHVUHJLUDQSHOTXHDTXHVWGLVSRVL
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
/n$MXQWDPHQWSRGUºHVWDEOLUFRQYHQLVDPEDOWUHV$GPLQLVWUDFLRQV3ÔEOLTXHVRHQWLWDWV
 1~P±
GHSHQGHQWV GnHOOHV SHU WDO GH GHVHQYROXSDU RSHUDFLRQV GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV HQ
VÌOVGHOVTXDOVVLJXLQWLWXODUV

$UW/HJLWLPDFLÍH[SURSLDWÌULD
/DTXDOLILFDFLÍDPEFODXKGOHJLWLPDOnH[SURSLDFLÍGHOVVÌOVTXDOLILFDWVDPEDTXHVWGHVWÇ

$UW&RQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍ

 /nHGLILFDFLÍ HQ HOV VÌOV TXDOLILFDWV GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV VnDMXVWDUº DO WLSXV
GnRUGHQDFLÍLQWHQVLWDWHGLILFDWÌULDLFRQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍGHILQLWVDODILW[DXUEDQÇVWLFDGH
FDGDVFXQGHOVVÌOVDPEDTXHVWDTXDOLILFDFLÍGnDFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHOnHQWRUQ


 /nHGLILFDFLÍ SRGUº GHVHQYROXSDUVH SHU OOLFÂQFLD GLUHFWD HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV D
OnDSDUWDW DQWHULRU OOHYDW TXH OHV ILW[HV QRUPDWLYHV GLVSRVLQ OD UHGDFFLÍ SUÂYLD GnXQ SOD
HVSHFLDO XUEDQÇVWLF R GnXQ SOD GH PLOORUD XUEDQD (Q HO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV
TXDOLILFDFLRQVKGTXHUHTXHUHL[HQSODQHMDPHQWGHULYDWDTXHVWHVUHIHULUºQHFHVVºULDPHQW
DOFRQMXQWGHOnºPELWTXDOLILFDWGnHTXLSDPHQW
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 /DPRGLILFDFLÍGHOHVFRQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍGHILQLGHVHQOHVILW[HVQRUPDWLYHVUHTXHULUºOD

FDGDVFXQGHOVVÌOVDPEDTXHVWDTXDOLILFDFLÍGnDFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHOnHQWRUQ
 /nHGLILFDFLÍ SRGUº GHVHQYROXSDUVH SHU OOLFÂQFLD GLUHFWD HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV D
OnDSDUWDW DQWHULRU OOHYDW TXH OHV ILW[HV QRUPDWLYHV GLVSRVLQ OD UHGDFFLÍ SUÂYLD GnXQ SOD
HVSHFLDO XUEDQÇVWLF R GnXQ SOD GH PLOORUD XUEDQD (Q HO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV
TXDOLILFDFLRQVKGTXHUHTXHUHL[HQSODQHMDPHQWGHULYDWDTXHVWHVUHIHULUºQHFHVVºULDPHQW
DOFRQMXQWGHOnºPELWTXDOLILFDWGnHTXLSDPHQW
 /DPRGLILFDFLÍGHOHVFRQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍGHILQLGHVHQOHVILW[HVQRUPDWLYHVUHTXHULUºOD
WUDPLWDFLÍGnXQSODGHPLOORUDXUEDQD
 3HUWRWDOOÌQRUHJXODWH[SUHVVDPHQWHQDTXHVWD1RUPDWLYDUHJHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVGHOHV
1188SHUDOWLSXVGnRUGHQDFLÍDVVLJQDWDOFRUUHVSRQHQWVÌO
 (OV HGLILFLV GnKDELWDWJHV GRWDFLRQDOV KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV PÇQLPHV
GnKDELWDELOLWDWGHO'HFUHWGHGnRFWXEUHVREUHUHTXLVLWVPÇQLPVGnKDELWDELOLWDWHQ
HOV KDELWDWJHV L GH OD FÂOOXOD GnKDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV PHWURSROLWDQHV GnHGLILFDFLÍ
GnDSOLFDFLÍVLPXOWºQLD

',6326,&,$'',&,21$/35,0(5$
(O SODQHMDPHQW SRGUº SUHYHXUH OD LQFRUSRUDFLÍ GH QRXV VÌOV D OD TXDOLILFDFLÍ GnKDELWDWJH
GRWDFLRQDOHQHOPDUFGHOHVSROÇWLTXHVVRFLDOVTXHHVGHILQHL[LQDOnHIHFWH/DPDWHULDOLW]DFLÍGH
ODTXDOLILFDFLÍKGHQDTXHVWVVÌOVUHTXHULUºGHODFRUUHVSRQHQWPRGLILFDFLÍGH3*0(QHOFDV
GnLQFRUSRUDUVÌOVTXDOLILFDWVDQWHULRUPHQWGnHTXLSDPHQWFRPXQLWDUL/D03*0KDXUºGHMXVWLILFDU
TXHQRHVFRPSURPHWHQOHVUHVHUYHVGnHTXLSDPHQWGHODFLXWDWPLWMDQÁDQWODLQFRUSRUDFLÍGnXQ
HVWXGLGHODLQFLGÂQFLDGHODSURSRVWDHQUHODFLÍDOEDODQÁGHOVVÌOGnHTXLSDPHQWTXHFRQVWDHQ
HOFDSÇWROGHODPHPÌULDGnDTXHVWDPRGLILFDFLÍ
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D


 1~P±

Papiol

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un sistema dotaciEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjSHUDODFUHDFLyG¶XQVLVWHPDGRWDFLRQD
onal públic a les antigues escoles, al terme municipal del Papiol. Aprovada definitivament pel

conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 22 d’octubre de 2008 (DOGC núm. 5264 de 24/11/2008).
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$UWLFOH6LVWHPDG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF&ODXKGS


(O VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO        
KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV,QFORXOHVDFWXDFLRQVS~EOLTXHVG¶KDELWDWJHGHVWLQDGHVDVDWLVIHU
      SHUVRQHV DPE QHFHVVLWDWV G¶DVVLVWqQFLD R
G¶HPDQFLSDFLyMXVWLILFDGHVHQSROtWLTXHVVRFLDOVSUqYLDPHQWGHILQLGHV6¶LGHQWLILFDUjDOVSOjQROV


6¶LQFORXHQHQHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDW
V¶LGHQWLILTXHQFRPDWDOHQHOVSOjQROVGHOSODG¶RU
GHOGHVHQYROXSDPHQWXUEjTXHHVSURGXHL[LVHJRQVOHVSUHYLVLRQVG¶DTXHVWSOD

(O VzO TXDOLILFDW G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF KD GH VHU GH WLWXODULWDW S~EOLFD L HQ
FRQVHTqQFLDKDGHVHUDGTXLULWSHUO¶DGPLQLVWUDFLySHUFRPSUDH[SURSLDFLyFHVVLyJUDWXwWDR
GHO¶DFWXDFLy
/¶~VSULQFLSDOHVHOG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDO LV¶DGPHWHQFRPDFRPSOHPHQWDULVHOVXVRV
UHJXODWVDO¶DUWGHO3*0

&RQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyLHGLILFDFLy


/¶HGLILFDFLyHQDTXHVWHVjUHHVHVFRQGLFLRQDHQWRWFDVDOHVH[LJqQFLHVIXQFLRQDOVGHOV
GLIHUHQWVHGLILFLVDOUHVSHFWHGHOVYDORUVDPELHQWDOVLSDLVDWJtVWLFVDQRSHUMXGLFDUDOV
KDELWDWJHV L DOWUHV XVRV YHwQV L D OD LQWHJU     
VHFWRUHQTXHV¶XELFD
$UWLFOH  5HJXODFLy GH O¶+DELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF D O¶HPSODoDPHQW GH OHV $QWLJXHV (VFROHV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

3HUDOVzOTXDOLILFDWG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF
OHVFRQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyVHJHQWV


7LSXVG¶RUGHQDFLy




2UGHQDFLySHUYROXPHWULDHVSHFLILFD





       


O¶$UWGHO3*0HV
$OLQHDFLRQVG¶HGLILFDFLy
6REUHUDVDQWODHGLILFDFLyV¶KDG¶DMXVWDUDOHV
      
G¶DTXHVWDPRGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0
/¶HGLILFLV¶KDGHVLWXDUDPEO¶DOLQHDFLyREOLJDWzULDGHOFDUUHU¬QJHO*XLPHUjLIHQWPLWJHUDDPEHO
FDVDOG¶DYtVVLWXDWDOOtPLW(VWGHODSDUFHOÂOD

6RWD UDVDQW (OV VRWHUUDQLV V¶KDQ G¶DMXVWDU D

G¶DTXHVWDPRGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0
(OVVRWHUUDQLVVHJXHL[HQODPDWHL[DDOLQHDFLyGHO¶HGLILFLVREUHUDVDQWLDVVROLQWXQDSURIXQGLWDW
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G¶DTXHVWDPRGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0
/¶HGLILFLV¶KDGHVLWXDUDPEO¶DOLQHDFLyREOLJDWzULDGHOFDUUHU¬QJHO*XLPHUjLIHQWPLWJHUDDPEHO
FDVDOG¶DYtVVLWXDWDOOtPLW(VWGHODSDUFHOÂOD

6RWD UDVDQW (OV VRWHUUDQLV V¶KDQ G¶DMXVWDU D

G¶DTXHVWDPRGLILFDFLySXQWXDOGHO3*0
(OVVRWHUUDQLVVHJXHL[HQODPDWHL[DDOLQHDFLyGHO¶HGLILFLVREUHUDVDQWLDVVROLQWXQDSURIXQGLWDW

3ODQWD%DL[D
        
O¶HGLILFL VHUj   P 6¶HVWDEOHL[
O¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHPFRPDODUHVWD
GH SODQWHV GHJXW D TXH HV VLWXHQ KDELWDWJHV

(OHPHQWVLFRVVRVVRUWLQWV
6¶DGPHWHQ EDOFRQDGHV QR VXSHUDQW HO YRO
HVWDEOHUW D OD QRUPDWLYD GHO 3*0 (V UHDOLW]D
       
GHO HGLILFL DPE HO FDVDO G¶DYLV VROLGDQW
SHUPHWHQWO¶DOLQHDFLyDPEHOFDVDODPEXQFRV
     


(OVHVSDLVQRLQFORVRVHQHOVJjOLEV¶KLSHUPHWFDSWLSXVG¶HGLILFDFLyQLVREUH
QLVRWDUDVDQWOOHYDWGHOHVUDPSHVG¶DFFpVDOVVRWHUUDQLVG¶DSDUFDPHQW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

/D]RQDYHUGDGHQRYDFUHDFLyVHUjG¶DFFpVS~EOLFOOLXUH

• Modificació de l’article 342.9 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità

EDQtVWLTXHVGHODPRGL¿FDFLyGHO¶DUWLFOHGHOHVQRUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
per a la regulació de piscines esportives descobertes en la calu 20a/9, en el terme muni
cipal del Papiol. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 8 de juny de



2009 (DOGC núm. 5410 de 30/06/2009).

02',),&$&,Ï '( /¶$57,&/(  '( /(6 1250(6 85%$1Ë67,48(6 '(/ 3/$
*(1(5$/ 0(75232/,7¬ 3(5 $ /$ 5(*8/$&,Ï '( 3,6&,1(6 (63257,9(6
'(6&2%(57(6(1/$&/$8D'(/3$3,2/
1250$7,9$
3HUDWRWVDTXHOOVSDUjPHWUHVQRHVWDEOHUWVHQODSUHVHQW2UGHQDQoDV¶DSOLFDUDQHOVGHILQLWVHQ
HOSODQHMDPHQWYLJHQW
3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj DSURYDW GHILQLWLYDPHQW HO  GH MXOLRO GH  0RGLILFDFLy GHO 3OD
*HQHUDO0HWURSROLWjDO3DSLRODSURYDWGHILQLWLYDPHQWHOGHGHVHPEUHGHDL[tFRPSHU
OHVPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUVTXHV¶KLYDQLQWURGXLU
/D 0RGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj SHU D OD UHJXODFLy GH SLVFLQHV L
SLVWHV HVSRUWLYHV GHVFREHUWHV HQ OD FODX D HVWDEOHL[ TXH VHUj G¶REOLJDW FRPSOLPHQW OD
SUHVHQW QRUPDWLYD ~QLFD L H[FOXVLYDPHQW SHU D WRWHV DTXHOOHV SDUFHOÂOHV RQ HV FRQVWUXHL[LQ
SLVFLQHVLSLVWHVHVSRUWLYHVGHVFREHUWHVDPEFRQVLGHUDFLyGHFRQVWUXFFLRQVDX[LOLDUV

$UWLFOH'HILQLFLRQV
$HIHFWHVG¶DTXHVWHVRUGHQDQFHVFDOGUjHQWHQGUHSHU
3LVFLQD GHVFREHUWD FRQVWUXFFLy SHUPDQHQW GHVWLQDGD D OD FRQWHQFLy G¶DLJXD SHU D XVRV
UHFUHDWLXV R HVSRUWLXV DPE XQHV PLGHV PtQLPHV GH Pð GH OjPLQD G¶DLJXD L XQD SURIXQGLWDW
VXSHULRU D P VHQVHDOWUHVHOHPHQWV GH SURWHFFLy GHOVDJHQWV FOLPDWROzJLFV TXH QRVLJXLQ
HOVSURSLVSHUWDOG¶DVVHJXUDUQHHOVHXPDQWHQLPHQW
3LVWD HVSRUWLYD GHVFREHUWD FRQVWUXFFLy SHUPDQHQW GHVWLQDGD D OD SUjFWLFD G¶XQ HVSRUW UHJODW
VHQVH DOWUHV HOHPHQWV GH SURWHFFLy GHOV DJHQWV FOLPDWROzJLFV TXH QR VLJXLQ HOV SURSLV SHU WDO
G¶DVVHJXUDUQHHOVHXPDQWHQLPHQW
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%JTQPT

3LVFLQD GHVFREHUWD FRQVWUXFFLy SHUPDQHQW GHVWLQDGD D OD FRQWHQFLy G¶DLJXD SHU D XVRV
UHFUHDWLXV R HVSRUWLXV DPE XQHV PLGHV PtQLPHV GH Pð GH OjPLQD G¶DLJXD L XQD SURIXQGLWDW
VXSHULRU D P VHQVH DOWUHV HOHPHQWV GH SURWHFFLy GHOV DJHQWV FOLPDWROzJLFV TXH QR VLJXLQ
HOVSURSLVSHUWDOG¶DVVHJXUDUQHHOVHXPDQWHQLPHQW
3LVWD HVSRUWLYD GHVFREHUWD FRQVWUXFFLy SHUPDQHQW GHVWLQDGD D OD SUjFWLFD G¶XQ HVSRUW UHJODW
VHQVH DOWUHV HOHPHQWV GH SURWHFFLy GHOV DJHQWV FOLPDWROzJLFV TXH QR VLJXLQ HOV SURSLV SHU WDO
G¶DVVHJXUDUQHHOVHXPDQWHQLPHQW
6LVWHPHVG¶HVWDOYLG¶DLJXD7RWVDTXHOOVPHFDQLVPHVLLQVWDOÂODFLRQVTXHJDUDQWHL[LQXQHVWDOYL
HILFLHQWGHOFRQVXPG¶DLJXDDL[tFRPXQDUHXWLOLW]DFLyG¶DTXHVWDSHUDXQDXWLOLWDWGLIHUHQW
6LVWHPHV GH FDSWDFLy G¶DLJXD GH SOXMD 7RWV DTXHOOV PHFDQLVPHV L LQVWDOÂODFLRQV TXH
JDUDQWHL[LQODUHFROOLGDLHPPDJDW]HPDWJHGHO¶DLJXDSURFHGHQWGHODSOXMD
6LVWHPHV G¶DLJXD VREUDQW GH OHV SLVFLQHV 7RWV DTXHOOV PHFDQLVPHV L LQVWDOÂODFLRQV TXH
JDUDQWHL[LQ OD FDSWDFLy L HPPDJDW]HPDWJH GH O¶DLJXD SURFHGHQW GHOV VLVWHPHV GH UHQRYDFLy
G¶DLJXDGHOHVSLVFLQHV
$LUHMDGRUV(FRQRPLW]DGRUVGHUDLJSHUDDL[HWHVLGXW[HVTXHUHGXHL[LQHOFDEDOG¶DLJXD
$UWLFOH2UGHQDFLy
$wOODGDVHJRQVSDUFHOÂODFLy
$UWLFOH3DUFHOÂODPtQLPD
Pð





$UWLFOH3DUFHOÂODFLRQV
&RPDFULWHULJHQHUDOV¶DGPHWUDQOHVSDUFHOÂODFLRQVSHUPHVHVSHO3*0LOD/OHLG¶8UEDQLVPHD
H[FHSFLyG¶DTXHOOHVSDUFHOÂOHVRQHVFRQVWUXHL[LQSLVFLQHVLSLVWHVHVSRUWLYHVGHVFREHUWHVDPE
FRQVLGHUDFLyGHFRQVWUXFFLyDX[LOLDUTXHUHTXHULUDQXQDVXSHUItFLHPtQLPDGHPðGHODSDUW
VHJUHJDGDGHSDUFHOÂODRQHVVLWXwODSLVFLQDRSLVWDHVSRUWLYDGHVFREHUWDDPEFRQVLGHUDFLyGH
FRQVWUXFFLyDX[LOLDU,JXDOPHQWV¶KDXUjGHMXVWLILFDUTXHHQHOFDVGHSRGHUVHIHUODVHJUHJDFLy
TXHOHVFRQVWUXFFLRQVH[LVWHQWVWHQHQODFRQVLGHUDFLyGHFRQIRUPHVDPEHOSODQHMDPHQW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

$UWLFOH)DoDQDPtQLPD
P





$UWLFOH6RVWUHPj[LP
PðVRVWUHPðVRODURSDUFHOÂOD
$UWLFOH2FXSDFLyPj[LPD
VXSHUItFLH



 









QRV¶DGPHWHQDH[FHSFLyGHOHVSLVFLQHVLSLVWHV

$UWLFOH2FXSDFLyPj[LPDFRQVWUDX[SHUPHVHV
GLQWUHGHOPj[LP6¶HQWHQGUjSHUVXSHUItF


$UWLFOH$GDSWDFLyWRSRJUjILFD
/HV FRWHV G¶LPSODQWDFLy GH OHV FRQVWUXFFLRQ      
Pj[LPV HVWDEOHUWV SHU D OHV SODWDIRUPHV G¶DQLYH      
SURWHFFLyFOLPDWROzJLFVGHVPXQWDEOHVQHFHVVDULVHQFDSFDVVXSHUDUDQHOPHWUHG¶DOoDGDLQR
SRGUDQHQYDLUOHVIUDQJHVOOLXUHVG¶HGLILFDFLy
$UWLFOH(OHPHQWVDX[LOLDUVLGHSURWHFFLy
7RWVHOVHOHPHQWVDX[LOLDUVLGHSURWHFFLyQHFHVV
HUWHVWLQGUDQXQDDOoDGD
         IUDQJHV OOLXUHV G¶HGLILFDFLy  (OV HOHPHQWV
RSDFVKDXUDQGHJDUDQWLUODVHYDLQWHJUDFLyDUTXLWHFWzQLFD

ÒQLFDPHQWV¶DGPHWUDQOHVLQVWDOÂODFLRQVQHFHVVjULHVSUzSLHVGHOHVSLVFLQHVLSLVWHVHVSRUWLYHV
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LPSRVVLELOLWDW GH IHUKR HQ O¶HGLILFDFLy SULQFLSDO KR IDUDQ HQ HOV   

%JTQ

JPOT

7RWVHOVHOHPHQWVDX[LOLDUVLGHSURWHFFLyQHFHVV
HUWHVWLQGUDQXQDDOoDGD
         IUDQJHV OOLXUHV G¶HGLILFDFLy  (OV HOHPHQWV
RSDFVKDXUDQGHJDUDQWLUODVHYDLQWHJUDFLyDUTXLWHFWzQLFD

ÒQLFDPHQWV¶DGPHWUDQOHVLQVWDOÂODFLRQVQHFHVVjULHVSUzSLHVGHOHVSLVFLQHVLSLVWHVHVSRUWLYHV

LPSRVVLELOLWDW GH IHUKR HQ O¶HGLILFDFLy SULQFLSDO KR IDUDQ HQ HOV   
DPEXQDDOoDGDPj[LPDGHPVREUHHOWHUUHQ\GHILQLWLXLFRPSXWDUDQDHIHFWHVG¶RFXSDFLy

PRGLILFDFLyQRFRPSXWDUDQDHIHFWHVG¶RFXSDFLy
$UWLFOH$GRSFLyGHFULWHULVGHVRVWHQLELOLWDW
(Q OHV LQVWDOÂODFLRQV GH VXEPLQLVWUDPHQW G¶DLJXD SRWDEOH FRP DL[HWHV L GXW[HV DO VHUYHL
GHOV XVXDULV GH SLVFLQHV L SLVWHV HVSRUWLYHV GHVFREHUWHV V¶KDQ G¶LQVWDOÂODU PHFDQLVPHV
HFRQRPLW]DGRUVG¶DLJXDRVLPLODUVLRPHFDQLVPHVUHGXFWRUVGHFDEDOGHPDQHUDTXHSHUD
XQDSUHVVLyGHGRVTXLORJUDPVLPLJSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW ¶NJFP WLQJXLQXQFDEDOPj[LP
GHYXLWOLWUHVPLQXW OPLQ SHUDDL[HWHVLGHGHXOLWUHVPLQXW OPLQ SHUDOHVGXW[HV/HV

(QDTXHOOHVLQVWDOÂODFLRQVGHSLVFLQHVRSLVWHVHVSRUWLYHVGHVFREHUWHVTXHLQFORJXLQHQ
HOV VHX jPELW G¶~V HO PDQWHQLPHQW G¶HVSDLV QR SDYLPHQWDWV VXVFHSWLEOHV GH VHU UHJDWV GH
V¶KDXUjGHFDSWDUO¶DLJXDGHSOXMDPLWMDQoDQWXQDLQVWDOÂODFLyTXH
JDUDQWHL[L HO VHX HPPDJDW]HPDWJH L FRQVHJHQW ~V HQ OHV PLOORUV FRQGLFLRQV ILWRVDQLWjULHV
VHQVH WUDFWDPHQW TXtPLF (Q FRQFUHW HV UHFROOLUDQOHVDLJHV SOXYLDOV GH WHXODGHV L WHUUDWV(Q
FDVTXHDPEDTXHVWHVDSRUWDFLRQVQRHVSXJXLQVDWLVIHUOHVQHFHVVLWDWVKtGULTXHVSHUDOUHJLR
DOWUHVXVRVWDPEpV¶DXWRULW]DODUHFROOLGDGHOHVDLJHVGHOMDUGt

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

8VRVDSOLFDEOHVGHO¶DLJXD
/¶DLJXD SURYLQHQW GH OD SOXMD HV SRW IHU VHUYLU SHU DO UHJ GH SDUFV L MDUGLQV QHWHMD G¶LQWHULRUV L
H[WHULRUV L TXDOVHYRO DOWUH ~V        

'LVVHQ\LGLPHQVLRQDWGHOHVLQVWDOÂODFLRQV
(OVLVWHPDGHFDSWDFLyG¶DLJXDGHSOXMDKDGHFRQVWDUGH
    DQDOV  GH UHFRQGXFFLy GH O¶DLJXD GH


XQVLVWHPDGHGHFDQWDFLyRILOWUDWJHG¶LPSXUHVHVL
XQDOMXERGLSzVLWG¶HPPDJDW]HPDWJH
(O GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÂODFLy KD GH JDUDQWLU TXH QR HV SXJXL FRQIRQGUHDPEODG¶DLJXD
SRWDEOHLODLPSRVVLELOLWDWGHFRQWDPLQDUHOVHXVXEPLQLVWUDPHQW3HOTXHIDDODVHQ\DOLW]DFLyHQ
HOVSXQWVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DTXHVWDDLJXDLDOGLSzVLWG¶HPPDJDW]HPDWJHFDOGUjIL[DUXQ
UqWROLQGLFDWLXTXHH[SUHVVL³$,*8$12327$%/(´LHOJUDILVPHFRUUHVSRQHQW XQDDL[HWDEODQFD
VREUH IRQV EODX FUHXDW SHU XQD DVSD GH FRORU YHUPHOO  $TXHVW UqWRO KD G¶HVWDU FROÂORFDW HQ
OORFVIjFLOPHQWYLVLEOHVHQWRWVHOVFDVRV
(O FjOFXO GHO GLPHQVLRQDW GH OD LQVWDOÂODFLy V¶KD GH IHU HQ IXQFLy GH OHV
QHFHVVLWDWVSDUWLFXODUVTXHFDOFREULU(QHOFDVGHO¶~VSHUDUHJV¶KDGHSDUWLUGHODEDVHTXH
FDOHQDSUR[LPDGDPHQWTXDWUHFHQWVOLWUHV O G¶DLJXDSHUUHJDUFHQWPHWUHVTXDGUDWV 


  GH JHVSD (Q FDS FDV HOV GLSzVLWV SRGHQ WHQLU XQHV GLPHQVLRQV LQIHULRUV DOV  P  
PðGHVXSHUItFLHGHUHJ
/HV FDQDOLW]DFLRQV H[WHULRUV KDQ G¶DQDU FHQWUDOLW]DGHV HQ XQ SXQW FDQDO
EDL[DQW SHUIDFLOLWDUODUHFROOLGDGHO¶DLJXDLODVHYDHQWUDGDGLQVHOGLSzVLWG¶HPPDJDW]HPDWJH
3HU JDUDQWLU OD TXDOLWDW GH O¶DLJXD HPPDJDW]HPDGD FDO GLVSRVDU G¶XQ
VLVWHPDGHILOWUDFLyLGHFDQWDFLy(OILOWUHKDGHIHUFRPDPj[LPPLFUHV  
336 (O
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GLSzVLW G¶HPPDJDW]HPDWJH V¶KD GH VRWHUUDU D XQV  FP GHOQLYHOOGHO

WHUUDLKDGHVHUGHSROLHVWHULILEUDGHYLGUHMDTXHVyQHOVPDWHULDOVQRSRURVRVTXHJDUDQWHL[HQ

/HV FDQDOLW]DFLRQV H[WHULRUV KDQ G¶DQDU FHQWUDOLW]DGHV HQ XQ SXQW FDQDO
EDL[DQW SHUIDFLOLWDUODUHFROOLGDGHO¶DLJXDLODVHYDHQWUDGDGLQVHOGLSzVLWG¶HPPDJDW]HPDWJH
3HU JDUDQWLU OD TXDOLWDW GH O¶DLJXD HPPDJDW]HPDGD FDO GLVSRVDU G¶XQ
VLVWHPDGHILOWUDFLyLGHFDQWDFLy(OILOWUHKDGHIHUFRPDPj[LPPLFUHV  
(O GLSzVLW G¶HPPDJDW]HPDWJH V¶KD GH VRWHUUDU D XQV  FP GHOQLYHOOGHO
WHUUDLKDGHVHUGHSROLHVWHULILEUDGHYLGUHMDTXHVyQHOVPDWHULDOVQRSRURVRVTXHJDUDQWHL[HQ
XQD PLOORU TXDOLWDW GH O¶DLJXD DOKRUDTXHIDFLOLWHQODQHWHMDLHOPDQWHQLPHQW$TXHVWGLSzVLW
KDGHFRPSWDUDPEHOVVHJHQWVHOHPHQWV
 XQ VREUHHL[LGRU TXH WLQJXL VRUWLGD D OD [DU[D GH FODYHJXHUDP KD GH WHQLU   
GREOHGHOFRQGXFWHG¶HQWUDGDG¶DLJXD 
  X Q HTX LS  G H ER PEH LJ  T XH  SU RSR UFL RQ L OD  S UHVV Ly  L  H O FDE DO  QHFHVVDULSHUDFDGD
~V
XQUHFREULPHQWG¶REUDTXHOLVHUYHL[LGHSURWHFFLyLHQJDUDQWHL[LO¶HVWDW
         6 H Q V H  S H U M X G L F L  G H  O ¶ D Q W H U L R U                               
VLVWHPHVVHPSUHTXHJDUDQWHL[LQOHVFRQGLFLRQVGHTXDOLWDWLVHJXUHWDW
(QTXDOVHYROFDVFDOGUjVRWPHWUH¶VDOTXHGLVSRVDO¶DUWLFOHUHIHUHQWD³'HSyVLWRVGH
5HVHUYD´ GH OD 2UGHQ GH  GLFLHPEUH GH  SRU OD TXH VH DSUXHEDQ ODV 1RUPDV %iVLFDV
SDUDODVLQVWDODFLRQHVGHVXPLQLVWURGHDJXD
7RWHVOHVQRYHVSLVFLQHVVHQVHH[FHSFLyKDXUDQGHGLVSRVDUG¶XQFLUFXLWWDQFDWGHUHXWLOLW]DFLy
GHODVHYDSUzSLDDLJXDDPEHOVFRQVHJHQWVHTXLSVGHILOWUDWJH
(QDTXHOOHVQRYHVSLVFLQHVTXHWLQJXLQXQDVXSHUItFLH GH OjPLQD G¶DLJXD VXSHULRU D  P
O¶DLJXDVREUDQWV¶KDGHFDSWDUPLWMDQoDQWXQDLQVWDOÂODFLyTXHHQJDUDQWHL[LO¶HPPDJDW]HPDWJHL
HOFRQVHJHQW~VHQOHVPLOORUVFRQGLFLRQVILWRVDQLWjULHVVHQVHWUDFWDPHQWTXtPLF
8VRVDSOLFDEOHVGHO¶DLJXD
/¶DLJXD VREUDQW GH OHV SLVFLQHV SUqYLDPHQW ILOWUDGD L GHFORUDGD SRW HPSUDUVH SHU
DO UHJ'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
GH SDUFV L MDUGLQV QHWHMD G¶LQWHULRUV L H[WHULRUVL
TXDOVHYRO DOWUH ~V H[FHSWXDQW HO
 1~P±
FRQVXPKXPj
'LVVHQ\LGLPHQVLRQDWGHOHVLQVWDOÂODFLRQV
(O GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÂODFLy KD GH JDUDQWLU TXH QR HV SXJXL FRQIRQGUHDPEODG¶DLJXD
SRWDEOHLODLPSRVVLELOLWDWGHFRQWDPLQDUQHHOVXEPLQLVWUDPHQW$WDOHIHFWHODLQVWDOÂODFLyKDGH
VHULQGHSHQGHQWGHOD[DU[DG¶DEDVWDPHQWG¶DLJXDSRWDEOHLKDG¶HVWDUVHQ\DOLW]DGDWDQWHQHOV
SXQWV GH VXEPLQLVWUDPHQW G¶DLJXD FRP DO GLSzVLW G¶HPPDJDW]HPDWJH &RQFUHWDPHQW FDOGUj
IL[DU XQ UqWRO LQGLFDWLX TXH H[SUHVVL ³$,*8$ 12 327$%/(´ L HO JUDILVPH FRUUHVSRQHQW XQD
DL[HWD EODQFD VREUH IRQV EODX FUHXDW SHU XQD DVSD GH FRORU YHUPHOO  $TXHVW UqWRO KD G¶HVWDU



   LW]DFLy G¶DLJXD VREUDQW GH SLVFLQHV KD GH WHQLU XQ PHFDQLVPH
TXHIDFLOLWLODFDQDOLW]DFLyVRWHUUDGDG¶DTXHVWDDLJXDFDSDXQGLSzVLWG¶HPPDJDW]HPDWJH
(OFjOFXOGHOGLPHQVLRQDWG¶DTXHVWGLSzVLWHVIDUjHQIXQFLyGH


O¶DLJXDTXHUHQRYLODSLVFLQD


O¶HVSDLGLVSRQLEOHL


ODVXSHUItFLHGHUHJRO¶~VDOTXDOHVGHVWLQDUj
3HOTXHIDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOGLSzVLWFDOGUjDMXVWDUVHDOTXHGLVSRVD
O¶DUWLFOHDQWHULRUDPEO¶DIHJLWGHODLQFRUSRUDFLyG¶XQILOWUHGHFORUDGRUGHFDUEyDFWLYDW
(QTXDOVHYROFDVSHUWDOGHPLQLPLW]DUHOVFRVWRVLDSURILWDUHILFLHQWPHQW O¶HVSDL HV
SHUPHWUj O¶HPPDJDW]HPDWJH FRQMXQW GH OHV DLJHV SURYLQHQWV GH OD SOXMD L OHV GH
GHSXUDFLy GH OHV SLVFLQHV HQ XQ PDWHL[ GLSzVLW VHPSUH TXH HV JDUDQWHL[L HO WUDFWDPHQW
G¶DTXHVWDDLJXDSHUPLWMjGHILOWUH
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%JTQ

Ripollet
• Ordenança municipal sobre previsió
d’aparcaments en edificis d’habitatge, al
terme municipal de Ripollet. Aprovada definitivament (d’acord amb el punt 3 de l’article 298 de
les Normes Urbanístiques) per Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 8 de maig de 1991
(DOGC núm. 1491 de 9/09/91)
L’aprovació definitiva de la present Ordenança,
implica la substitució de l’article 298.2.A.a. de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
pel següent nou redactat:

Art. 1.
Els edificis d’habitatge projectats de nova planta i les
rehabilitacions en que tècnicament sigui possible,
hauran de preveure en el seu interior o en terrenys
edificables del mateix solar, el següent nombre mínim
de places d’aparcament:
a. Una plaça per cada habitatge, sigui reduït o complet, de superfície inferior a 130 m2.
b. Dues places per cada habitatge de 130 m2, o de
superfície superior.
Art. 2.
Una vegada atorgada la corresponent llicència, no
s’autoritzarà cap modificació de l’ús que impliqui la
disminució del nombre de places d’aparcament previstes en el projecte que va servir de base per a la seva
autorització.

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
Sant Adrià del Besòs
• Modificació de l’article 225 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, al
terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i

EDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLyGHO¶DUWLFOHGHOHVQRUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDO0HWURSROLWj
Obres Públiques, el 20 d’abril de 2009. (DOGC núm. 5376 de 11/05/2009).

           
         

 /D SODQWD EDL[D HV GHILQHL[ SHU DOV GLIHUHQWV WLSXV G¶RUGHQDFLy GH O¶HGLILFDFLy VHJRQV OHV
QRUPHVVHJHQWV
D  (QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOODSODQWDEDL[DSHUDFDGDSDUFHOÂODpV
DTXHOODHOSDYLPHQWGHODTXDOHVWjVLWXDWHQWUHPSHUGDPXQWLPSHUVRWDGHOD
UDVDQW GHO YLDO HQ HOV SXQWV GH PDMRU L PHQRU FRWD UHVSHFWLYDPHQW TXH FRUUHVSRQHQ D OD
SDUFHOÂOD


(Q HOV FDVRV HQ TXq D FRQVHTqQFLD GHO SHQGHQW H[LVWHL[L PpV G¶XQD SODQWD TXH VH VLWXw
GLQVGHOVOtPLWVHVWDEOHUWVDOSDUjJUDIDQWHULRUV¶HQWHQGUjSHUSODQWDEDL[DSHUDFDGDWUDP
GHIURQWDOGHSDUFHOÂODGHODSRVLFLyLQIHULRU



(Q HOV FDVRV GH SDUFHOÂOHV DPE IURQWDO D GRV YLDOV RSRVDWV HV UHIHULUj OD FRWD GH SODQWD
EDL[D D FDGD IURQW FRP VL HV WUDFWpV GH SDUFHOÂOHV GLIHUHQWV OD SURIXQGLWDW GH OHV TXDOV
DVVROHL[LHOSXQWPLWMjGHO¶LOOD

E  (QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyDwOODGDWpODFRQVLGHUDFLyGHSODQWDEDL[DDTXHOODSODQWD
RSDUWG¶DTXHVWDVLWXDGDGDPXQWGHOVRWHUUDQLUHDORSRVVLEOH
F  (Q HOV DOWUHV WLSXV G¶RUGHQDFLy GH O¶HGLILFDFLy OD SODQWD EDL[D VHUj GHWHUPLQDGD DO
FRUUHVSRQHQWSODRHVWXGLGHGHWDOOHQUHODFLyDPEHOVRWHUUDQLLDODFRWDGHILQLGDDO¶DUWLFOH
G¶DTXHVWHVQRUPHV
/¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjODVHJHQW
7LSXVG¶RUGHQDFLy
(GLILF6HJRQV
DOLQHDFLRQVGHYLDO
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$OWUDUHIHUqQFLD


$OoDGD


TJDJPOT

F  (Q HOV DOWUHV WLSXV G¶RUGHQDFLy GH O¶HGLILFDFLy OD SODQWD EDL[D VHUj GHWHUPLQDGD DO
FRUUHVSRQHQWSODRHVWXGLGHGHWDOOHQUHODFLyDPEHOVRWHUUDQLLDODFRWDGHILQLGDDO¶DUWLFOH
G¶DTXHVWHVQRUPHV
/¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjODVHJHQW
7LSXVG¶RUGHQDFLy
(GLILF6HJRQV
DOLQHDFLRQVGHYLDO
(GLILFDFLyDwOODGD

G¶RUGHQDFLy

$OWUDUHIHUqQFLD


$OoDGD


SODQWDEDL[DREHUWD
SODQWDEDL[DWDQFDGD








(QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOO¶DOoDGDPtQLPDGHVRVWUHGHODSODQWDEDL[D
SHOTXHIDDODFRWDGHUHIHUqQFLDGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDVHUjGHTXDWUHPHWUHVSHUDDPSODGHV
GHYLDOGHPHWUHVRPpVLGHPHWUHVSHUDDPSODGHVPHQRUVGHPHWUHV
1RHVSHUPHWHOGHVGREODPHQWGHODSODQWDEDL[DDPEGXHVSODQWHVVHJRQVODPRGDOLWDWGH
VHPLVRWHUUDQLLHQWUHVRO
 (Q HO WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLRQV GH YLDO HV SHUPHWHQ HOV HQWUHVRODWV HQ SODQWD
EDL[DTXDQIRUPLQXQLWDWItVLFDLIXQFLRQDODPEHOORFDOXELFDWDO¶HVPHQWDGDSODQWDLQRWLQJXLQ
DFFpV
LQGHSHQGHQWGHVGHO¶H[WHULRULV¶KDXUDQGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
D (OVHQWUHVRODWVV¶KDQGHVHSDUDUXQPtQLPGHPHWUHVGHODIDoDQDGHO¶HGLILFL
E /¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDSHUVRWDLSHUVREUHVHUjGHPHWUHVDL[zQRREVWDQWVLODSDUW
VXSHULRU HV GHVWLQD D GLSzVLW GH PDWHULDOV O¶DOoDGD PtQLPD HV UHGXHL[ HQ O¶HVPHQWDGD SDUW D
PHWUHV1RHVSHUPHWODVHYDFRQVWUXFFLyTXDQQRHVSXJXLQDVVROLUDTXHVWHVDOoDGHV
F /¶HQWUHVRODWQRSRGUjSURORQJDUVHLRFXSDUO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOOD
G  /D FRQVWUXFFLy GHOV HQWUHVRODWV QR KD G¶LPSOLFDU GLVWRUVLy HQ OD FRPSRVLFLy HVWqWLFD GH OD
IDoDQD GH O¶HGLILFL /HV VROXFLRQV GH UHFXODGD GH OD SODQWD EDL[D SHU HIHFWH GH OD FRQVWUXFFLy
G¶HQWUHVRODWVV¶KDQGHUHJLUSHUDTXHVWHV1RUPHVSHOTXHIDDOHVUHFXODGHVGHO¶HGLILFDFLy(OV

DMXQWDPHQWV UHVSHFWLXV SRGUDQ OLPLWDU R VL pV HO FDV SURKLELU DTXHVWD VROXFLy DOV jPELWV
GHWHUPLQDWVTXHFRQVWLWXHL[HQXQFRQWH[WKLVWzULFRWUDGLFLRQDO
H  (OV HQWUHVRODWV QR FRQVWLWXHL[HQ VXSHUItFLH GH VRVWUH HGLILFDEOH LQGHSHQGHQW GH OD SODQWD
EDL[D L QR VyQ DWULEXwEOHV DO FzPSXW GH O¶HGLILFDELOLWDW SHUz VL DOV HIHFWHV GH VXSHUItFLH
FRQVWUXwGD
(QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyDwOODGDQRHVSHUPHWHQOHVSODQWHVG¶HQWUHVRODW
 (Q HOV DOWUHV WLSXV G¶RUGHQDFLy OHV SODQWHV HQWUHVRODW HV SRGUDQ DGPHWUH TXDQ DL[z KR
GHWHUPLQL  H[SUHVVDPHQW HO SOD HVSHFLDO R HVWXGL GH GHWDOO L HQ DTXHVWV FDVRV OD VHYD
VXSHUItFLHV¶KDG¶LQFORXUHDOFzPSXWG¶HGLILFDELOLWDW
(QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOV¶HVWDEOHL[HQOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVSHU
DO¶DGPLVVLyG¶KDELWDWJHVDSODQWDEDL[D
D 1RKDGHVXSRVDULQFUHPHQWGHODGHQVLWDWG¶KDELWDWJHVDGPHVDHQODSDUFHOÂODSHUUDyGHOD
TXDOLILFDFLyGH]RQDFRUUHVSRQHQWVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
E $TXHVW~VTXHGDOLPLWDWDODSDUWGHODSDUFHOÂODGHOLPLWDGDHQWUHO¶DOLQHDFLyDYLDOLHOOtPLWGH
ODIRQGjULDHGLILFDEOH
$TXHVWDVXSHUItFLH GH O¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU G¶LOOD HV FRPSXWDUj FRP D FRQVWUXwGD D HIHFWHV GHO
FjOFXOGHODGHQVLWDWG¶KDELWDWJHV
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F 4XDQDOJXQDHVWjQFLDPHQMDGRURGRUPLWRULWLQJXLIDoDQDDO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOODODSDUW

TXDOLILFDFLyGH]RQDFRUUHVSRQHQWVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
E $TXHVW~VTXHGDOLPLWDWDODSDUWGHODSDUFHOÂODGHOLPLWDGDHQWUHO¶DOLQHDFLyDYLDOLHOOtPLWGH
ODIRQGjULDHGLILFDEOH
$TXHVWDVXSHUItFLH GH O¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU G¶LOOD HV FRPSXWDUj FRP D FRQVWUXwGD D HIHFWHV GHO
FjOFXOGHODGHQVLWDWG¶KDELWDWJHV
F 4XDQDOJXQDHVWjQFLDPHQMDGRURGRUPLWRULWLQJXLIDoDQDDO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOODODSDUW
G¶DTXHVWHVSDLFRUUHVSRQHQWDODSDUFHOÂODKDXUjGHUHVWDUVHQVHHGLILFDUHQSODQWDEDL[DHQWRWD
ODVHYDVXSHUItFLH/¶HVSDLWLQGUjXQDIRQGjULDPtQLPDGHPLXQDDPSODGDPtQLPDGHPL
HQFDSFDVO¶KDELWDWJHVXSHUDUjODIRQGjULDHGLILFDEOH
 (Q HO WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLy D YLDO V¶HVWDEOHL[ OD SURKLELFLy GH VLWXDU QRXV
KDELWDWJHVHQOHVSODQWHVEDL[HVLQGLFDGHVHQODGRFXPHQWDFLyJUjILFD
(QHOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVYROXPHWULDHVSHFtILFDV¶HVWDEOHL[ODSURKLELFLyGHVLWXDUQRXV
KDELWDWJHVHQOHVSODQWHVEDL[HVLQGLFDGHVHQODGRFXPHQWDFLyJUjILFD
 /D FRQVWUXFFLy G¶HQWUHVRODWV HQ HOV KDELWDWJHV GH SODQWD EDL[D KDXUj G¶DFRPSOLU WRWHV OHV
FRQGLFLRQVG¶DTXHVWLDPpVOHVVHJHQWV
/DVXSHUItFLHPtQLPDHQSODQWDEDL[DGHFDGDKDELWDWJHVHQVHFRQVLGHUDUO¶HQWUHVRODWVHUjGH
P~WLOV
1RHVSHUPHWODYHQWLODFLyGHOHVGHSHQGqQFLHVTXHVLJXLREOLJDWRULFRPSDUWLPHQWDU~QLFDPHQW
DWUDYpVGHOGREOHHVSDLGHODSODQWDEDL[DSURGXwWSHUODUHFXODGDGHO¶HQWUHVRODW
(QWRWFDVO¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHO¶HQWUHVRODWVHUjGHPHWUHV

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
',6326,&,Ï75$16,7Ñ5,$
/D SUHVHQW PRGLILFDFLy GH O¶DUWLFOH  GH OHV 1188 QR pV G¶DSOLFDFLy SHOV KDELWDWJHV MD
H[LVWHQWV HQ SODQWD EDL[D L HQ OHV SDUFHOÂOHV HQ OHV TXDOV QR HV SHUPHWUj GH QRXV DPE
DQWHULRULWDWDODGDWDG¶DSURYDFLyLQLFLDOGHOSUHVHQWGRFXPHQW
(Q WUDFWDUVH G¶XQD UHJXODFLy GH IXWXU DTXHVWD SURKLELFLy QRPpV DIHFWD D OD QRYD LPSODQWDFLy
G¶KDELWDWJHV QR DOV MD H[LVWHQWV HOV TXDOV HV GHWDOOHQ HQ O¶DQQH[ UHODWLX D OD LQIRUPDFLy
             
IHIDHQWPHQW O¶H[LVWqQFLD G¶XQ KDELWDWJH DPE DQW      
VHUjG¶DSOLFDFLy


Sant Cugat del Vallès
• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la definició de la nova zona
de dotació d’habitatges per a joves, al
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 20 d’abril de 2009 amb
la incorporació d’ofici de les prescripcions següents.
(DOGC núm. 4135 de 18/05/2004).
Amb la incorporació d’ofici de les prescripcions següents:
1 Se suprimeix del punt 5 del capítol 3 de la memòria
340 Sant Cugat del Vallès / Sant Adrià del Besòs

del document (justificació jurídica) el contingut següent: “Atès que la finalitat bàsica d’aquest règim
de gestió és la garantia del desenvolupament i
continuïtat de l’ús dotacional previst en les condicions establertes per aquesta modificació del
Pla general metropolità, es preveu que, simultàniament a la cessió del sòl i atorgament del dret
de superfície, es contempli una opció de compra
a exercir per part de l’antic propietari dels sòls,
en el termini i condicions que s’estipulin a partir
de l’extinció del dret de superfície. Sense perjudici
d’aquesta fórmula, es podran preveure en el Pla
especial corresponent procediments alternatius a
la cessió del sòl 10hj, sempre i quan quedi garantit

%JTQPT
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(en el seu cas si és procedent mitjançant l’accés
al Registre de la propietat) el destí específic dels
sòls, en les condicions previstes per aquesta modificació del Pla general metropolità.”
En la fitxa reguladora de l’àmbit de can Trabal, es
corregeix l’errada material detectada en relació
amb la superfície de sòl qualificada de clau 7b,
substituint els 8.446,79 m2 de sòl indicats per
6.496,79 m2 de sòl.
En la fitxa de característiques reguladora de
l’àmbit de Vullpareres, en el plànol d’ordenació
proposada, se substitueixen els 800 m2 de sòl
consignats en l’indicador de clau 10hj per 3.000
m2 de sostre.
La superfície màxima de venda per al petit comerç, prevista en 1.300 m2 en l’article 2.2 de la
Normativa urbanística del document, queda fixada
en 700 m2, d’acord amb allò que determina el
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
(PTSEC) per al municipi de Sant Cugat del Vallès.
En l’apartat A del primer paràgraf de la Normativa,
se substituirà l’article 314 pels articles 56 i 57, per
tal de garantir l’efectiva integració de la nova clau
10hj com un ús dotacional previst dins el concepte de sistemes del Pla general metropolità.
En l’article 3, condicions d’edificació, de la Normativa urbanística del document, s’afegir à l’apartat
següent: 5) Els habitatges s’adaptaran, pel que fa
a les seves condicions d’habitabilitat i, en especial, a la seva superfície mínima, al que determinin
les ordenances d’edificació i disposicions legals
vigents en matèria d’habitatge, d’aplicació simult
ània.
En l’article 2, destí de les zones d’habitatges
per a joves, de la Normativa urbanística del document, s’afegirà l’apartat següent: 3) Els usos
complementaris i dotacionals admesos en el
règim d’usos previst, en tant que complementaris,
resten subjectes al mateix rè- gim de concessió i
dret de superfície que els d’habitatges per a joves.

ANNEX
Normes urbanístiques de la modificació puntual del
Pla general metropolità per a la definició de la nova
zona de dotació d’habitatges per a joves, de Sant
Cugat del Vallès.
Zona de dotació d’habitatges per a joves (clau 10hj)
Article 1. Definició
Es qualifica com a zona de dotació d’habitatges per
a joves el sòl urbà dels emplaçaments que integren
aquest document al municipi de Sant Cugat del Vallès, que es destina a la construcció d’habitatges en

règim de lloguer assequible destinats expressament
a la gent jove, per facilitar a aquest colálectiu l’accés
a l’habitatge dins la ciutat. Els sòls que s’afecten a
aquest destí són els que consten a les fitxes urbanístiques d’aquesta modificació del Pla general metropolità. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu i
incorporen les qualificacions proposades, les condicions d’ordenació i les de desenvolupament i gestió
de cadascun dels àmbits d’actuació.
Article 2. Destí de les zones de dotació
d’habitatges per a joves
1) Els sòls qualificats de zones de dotació d’habitatges per a joves es destinaran a la construcció
d’habitatges en les condicions establertes a l’article 4. Els usos dotacionals definits a l’article 212
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, compatibles amb l’habitatge, s’admeten
com a ús no principal.
2) En planta baixa s’admeten també els serveis complementaris de l’habitatge i l’ús comercial en establiments de superfície màxima de venda de 700
m2, corresponent al petit comerç d’acord amb la
Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments
comercials.
3) Els usos complementaris i dotacionals admesos
en el règim d’usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix règim de concessió i dret de superfície que els d’habitatges per
a joves.
Article 3. Condicions d’edificació
1) L’edificació en el sòls qualificats de zona de dotació d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus
d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions
d’edificació definits a la fitxa urban ística de cadascun dels sòls amb aquesta qualificació,
d’acord amb les condicions de l’entorn.
2) L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència
directa, en les condicions establertes a l’apartat
anterior.
3) La modificació de les condicions d’edificació definides en les fitxes normatives requerir à la tramitació d’un estudi de detall o d’un pla especial.
4) Per a tot allò no regulat expressament en aquesta
Normativa, regeixen les disposicions de les
Normes urbanístiques per al tipus d’ordenació assignat al sòl corresponent.
5) Els habitatges s’adaptaran, pel que fa a les seves
condicions d’habitabilitat i, en especial, a la seva
superfície mínima, a allò que determinin les ordenances d’edificació i disposicions legals vigents
en matèria d’habitatge d’aplicació simultània.
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Article 4. Desenvolupament i gestió de les zones
clau 10hj
1) Els habitatges es promouran en règim de lloguer
i en les condicions que permetin acollirse a les
mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge establertes al Decret
157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableixen els
ajuts en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts
previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener
i els que en el seu cas els desenvolupin o substitueixin.
2) El desenvolupament i gestió de les dotacions
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels règims següents:
2.1 En els sòls de titularitat pública municipal, la
construcció dels habitatges i la seva gestió podrà
realitzar-se per l’Ajuntament directament a través

de Promusa, amb conveni amb una altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant l’atorgament d’un dret de superfície o concessió administrativa.
2.2 Un cop atorgat el dret de superfície, l’incompliment de les condicions establertes en el plec
corresponent es regirà pel que aquest disposi.
2.3 L’Ajuntament podrà establir convenis entre
altres administracions públiques o entitats dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls dels
què siguin titulars dotacions d’habitatges per a
joves.
Article 5. Legitimació expropiatòria
La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropiació
dels sòls qualificats amb aquest destí, sense perjudici
del que es preveu a l’apartat 2.2 de l’article anterior.
(03.316.077)

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels usos residencials en zones d’edificació aïllada, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Aprovada
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 13 de març de 2006. (DOGC núm. 4644 de
30/05/2006).
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'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la substitució del sistema d’equipament comunitari pel sistema d’habitatges dotacionals per a joves a diferents àmbits
PHVXUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjSHUDODVXEVWLWXFLyGHOVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWFRPXQLWDU
del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Aprovada definitivament pel conseller de Política TerriVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVDGLIHUHQWVjPELWVGHOWHUPHPXQLFLSDODOWHUPHPXQLFLSDOGH6DQW&XJD





torial i Obres Públiques el 21 de febrer de 2008. (DOGC núm. 5155 de 18/06/2008)

         
6,67(0$ 'n(48,3$0(17 &2081,7$5, 3(/ 6,67(0$ 'n+$%,7$7*(6 '27$&,21$/6
           



3HU WDO GnDUWLFXODU OHV SURSRVWHV TXH UHFXOO DTXHVW GRFXPHQW HV SURFHGHL[ D OD VHJÖHQW
0RGLILFDFLÍ GH GHO 3*0 HQ OnºPELW GHOV HPSODÁDPHQWV TXH LQWHJUHQ DTXHVW GRFXPHQW DO
PXQLFLSLGH6DQW&XJDWGHO9DOOÃV
$ ,QFRUSRUDU HQ HOV DUWLFOHV   L  GH OHV 1RUPHV XUEDQÇVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO
PHWURSROLWºXQQRXVLVWHPDHQHOVÌOXUEºDQRPHQDGD6LVWHPDGHGRWDFLÍGnKDELWDWJHV
SHUDMRYHV FODXKM 
% &UHDUHQHO7ÇWRO,9XQDQRYDVHFFLÍDPEODVHJÖHQWGHQRPLQDFLÍLFRQWLQJXW

6LVWHPDGHGRWDFLÍGnKDELWDWJHVSHUDMRYHV FODXKM 
$UW'HILQLFLÍ
(VTXDOLILFDFRPDVLVWHPDGHGRWDFLÍGnKDELWDWJHVSHUDMRYHVHOVÌOXUEºGHOVHPSODÁDPHQW
TXH LQWHJUHQ DTXHVW GRFXPHQW DO PXQLFLSL GH 6DQW &XJDW GHO 9DOOÃV TXH HV GHVWLQD D OD
FRQVWUXFFLÍGnKDELWDWJHVHQUÂJLPGHOORJXHUDVVHTXLEOHGHVWLQDWH[SUHVVDPHQWDODJHQWMRYH
SHUIDFLOLWDUDDTXHVWFROOHFWLXOnDFFÃVDOnKDELWDWJHGLQVODFLXWDW
(OVVÌOVTXHVnDIHFWHQDDTXHVWGHVWÇVÍQHOVTXHFRQVWHQDOHVILW[HVXUEDQÇVWLTXHVGnDTXHVWD
0RGLILFDFLÍ GHO 3*0 $TXHVWHV ILW[HV WHQHQ FDUºFWHU QRUPDWLX ,QFRUSRUHQ OHV TXDOLILFDFLRQV
SURSRVDGHV OHV FRQGLFLRQV GnRUGHQDFLÍ L OHV GH GHVHQYROXSDPHQW L JHVWLÍ GH FDGDVFXQ GHOV
ºPELWVGnDFWXDFLÍ
$UW'HVWÇGHOVVLVWHPHVGHGRWDFLÍGnKDELWDWJHVSHUDMRYHV


(OVVÌOVTXDOLILFDWVGHVLVWHPHVGHGRWDFLÍGnKDELWDWJHVSHUDMRYHVHVGHVWLQDUDQDOD
FRQVWUXFFLÍGnKDELWDWJHVHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDOnDUWLFOH(OVXVRVGRWDFLRQDOV
GHILQLWV D OnDUWLFOH  GH OHV 1RUPHV XUEDQÇVWLTXHV GHO 3*0 FRPSDWLEOHV DPE
OnKDELWDWJHVnDGPHWHQFRPDÔVQRSULQFLSDO



(Q SODQWD EDL[D VnDGPHWHQ WDPEÃ HOV VHUYHLV FRPSOHPHQWDULV GH OnKDELWDWJH L OnÔV
FRPHUFLDOHQHVWDEOLPHQWVGHVXSHUIÇFLHPº[LPDGHYHQGDGHPFRUUHVSRQHQWDO
SHWLW FRPHUÁ GnDFRUG DPE OD /OHL  GH  GH GHVHPEUH GnHTXLSDPHQWV
FRPHUFLDOVLHOVHXGHVHQYROXSDPHQWSHO'HFUHWGHGnRFWXEUH
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 VHQHOUÂJLPGnXVRVSUHYLVWHQWDQWTXH
FRPSOHPHQWDULVUHVWHQVXEMHFWHVDOPDWHL[UÂJLPGHFRQFHVVLÍLGUHWGHVXSHUIÇFLHTXH
HOKDELWDWJHVSHUDMRYHV
$UW&RQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍ
 /nHGLILFDFLÍ HQ HOV VÌOV TXDOLILFDWV GH VLVWHPD GH GRWDFLÍ GnKDELWDWJHV SHU D MRYHV
VnDMXVWDUºDOWLSXVGnRUGHQDFLÍLQWHQVLWDWHGLILFDWÌULDLFRQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍGHILQLWVD
OD ILW[D XUEDQÇVWLFD GH FDGDVFXQ GHOV VÌOV DPE DTXHVWD TXDOLILFDFLÍ GnDFRUG DPE OHV
FRQGLFLRQVGHOnHQWRUQ
 /nHGLILFDFLÍSRGUºGHVHQYROXSDUVHSHUOOLFÂQFLDGLUHFWDHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVD
OnDSDUWDWDQWHULRU
 /DPRGLILFDFLÍGHOHVFRQGLFLRQVGnHGLILFDFLÍGHILQLGHVHQOHVILW[HVQRUPDWLYHVUHTXHULUº
ODWUDPLWDFLÍGnXQHVWXGLGHGHWDOORGnXQSODHVSHFLDO
 3HUWRWDOOÌQRUHJXODWH[SUHVVDPHQWHQDTXHVWD1RUPDWLYDUHJHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVGH
OHV1188SHUDOWLSXVGnRUGHQDFLÍDVVLJQDWDOFRUUHVSRQHQWVÌO
 (OV KDELWDWJHV VnDGDSWDUDQ SHO TXH ID D OHV VHYHV FRQGLFLRQV GnKDELWDELOLWDW L HQ
HVSHFLDODODVHYDVXSHUIÇFLHPÇQLPDDDOOÌTXHGHWHUPLQLQOHVRUGHQDQFHVGnHGLILFDFLÍL
GLVSRVLFLRQVOHJDOVYLJHQWVHQPDWÂULDGnKDELWDWJHGnDSOLFDFLÍVLPXOWºQLD
$UW'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLÍGHOVVLVWHPHVFODXKM
 (OV KDELWDWJHV HV SURPRXUDQ HQ UÂJLP GH OORJXHU L HQ OHV FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQÁDPHQWGnDFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWÂULDGnKDELWDWJH
HVWDEOHUWHVDO'HFUHWGHGHQRYHPEUHGnDFWXDOLW]DFLÍGHO3ODGnKDELWDWJHGHO
SHUÇRGHLHOVTXHHQHOVHXFDVHOVGHVHQYROXSLQRVXEVWLWXHL[LQ 
 (OGHVHQYROXSDPHQWLJHVWLÍGHOHVGRWDFLRQVGnKDELWDWJHVSHUDMRYHVVnDFROOLUºDDOJXQ

(QHOVVÌOVGHWLWXODULWDWSÔEOLFDPXQLFLSDOODFRQVWUXFFLÍGHOVKDELWDWJHVLODVHYD
JHVWLÍ SRGUº UHDOLW]DUVH SHU On$MXQWDPHQW GLUHFWDPHQW D WUDYÃV GH 3URPXVD DPE
FRQYHQL DPE XQD DOWUD $GPLQLVWUDFLÍ R EÃ DPE SDUWLFLSDFLÍ GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD
PLWMDQÁDQWOnDWRUJDPHQWGnXQGUHWGHVXSHUIÇFLHRFRQFHVVLÍDGPLQLVWUDWLYD
8QFRSDWRUJDWHOGUHWGHVXSHUIÇFLHOnLQFRPSLRQVHVWDEOHUWHVHQ
HOFRUUHVSRQHQW3OHFHVUHJLUDQSHOTXHDTXHVWGLVSRVL
 /n$MXQWDPHQW SRGUº HVWDEOLU FRQYHQLV DPE DOWUHV $GPLQLVWUDFLRQV 3ÔEOLTXHV R
HQWLWDWV GHSHQGHQWV GnHOOHV SHU WDO GH GHVHQYROXSDU HQ VÌOV GH TXH VLJXLQ WLWXODUV
GRWDFLRQVGnKDELWDWJHVSHUDMRYHV
$UW/HJLWLPDFLÍH[SURSLDWÌULD
/DTXDOLILFDFLyDPEFODXKMOHJLWLPDO¶H[SURSLDFLyGHOVVzOVTXDOLILFDWVDPEDTXHVWGHVWtVHQVH
SHUMXGLFLGHOTXHHVSUHYHXHQO¶DSDUWDWGHO¶DUWLFOHDQWHULRU
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HVXUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
• Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el


municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Aprovada definitivament pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).
         


 PELWGnDSOLFDFLÍ
/nºPELW GnDSOLFDFLÍ GnDTXHVWD PRGLILFDFLÍ SXQWXDO ÃV WRW HO PXQLFLSL GH 6DQW &XJDW GHO
9DOOÂV (Q DTXHOOV VHFWRUV GH SODQHMDPHQW GHULYDW RQ VnKDJL HVWDEOHUW HO UÂJLP GnXVRV
SHU DOJXQD ]RQD QR UHFROOLGD HQ DTXHVWHV 1RUPHV VHUº LJXDOPHQW GnDSOLFDFLÍ HO TXH
GLVSRVL HO SXQW TXDUW GH OnDUWLFOH  GH OHV 1188 XQD YHJDGD DSURYDGD OD SUHVHQW
PRGLILFDFLÍ
5HJXODFLÍGHOnÔVLQGXVWULDOHQDOOÌUHODWLXDOHVHVWDFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQW
GHFDUEXUDQWV
(VPRGLILFDHOFRQWLQJXWGHOVDUWLFOHVL
GHOHV1188GHO3*0TXHTXHGHQUHGDFWDWVHQODVHJÖHQWIRUPD
$UWLFOH´VLQGXVWULDO
 6nKLFRPSUHQHQHOVVHJÖHQWV
U /HVLQGÔVWULHVGnREWHQFLÍWUDQVIRUPDFLÍLWUDQVSRUW
Q (OVPDJDW]HPVGHVWLQDWVDODFRQVHUYDFLÍJXDUGDLGLVWULEXFLÍ
GH SURGXFWHV DPE VXEPLQLVWUDPHQW H[FOXVLX D GHWDOOLVWHV R
PDMRULVWHV LQVWDOODGRUV IDEULFDQWV R GLVWULEXÉGRUV R VHQVH
VHUYHLGHYHQGDGLUHFWD
U (OVWDOOHUVGHUHSDUDFLÍ
U /HVHVWDFLRQVGHVHUYHLLGHUHQWDGDGHYHKLFOHVLJDUDWJHV
Â /HV DFWLYLWDWV TXH SHOV PDWHULDOV HPSUDWV PDQLSXODWV R
GHVSDW[DWV R SHOV HOHPHQWV WÂFQLFV TXH VnXWLOLW]HQ SRGHQ
RFDVLRQDU PROÂVWLHV SHULOOV R LQFRPRGLWDWV D OHV SHUVRQHV R
GDQ\VDOVEÃQV
 8VRV LQGXVWULDOV GLIHUHQWV DOV GHILQLWV HQ DTXHVW DUWLFOH VÍQ HOV XVRV
H[WUDFWLXV GnH[SORWDFLÍ GH PLQHV R SHGUHUHV  DJUÇFROHV SHFXDULV L
IRUHVWDOVVnKDQGHUHJXODUSHOTXHGLVSRVDODOHJLVODFLÍHVSHFÇILFDHQOD
PDWÂULDLVLHVFDXSHOTXHGLVSRVHQDTXHVWHV1RUPHV
             
     ÂV VnHVWDEOLUDQ PLWMDQÁDQW XQ 3OD
HVSHFLDO XUEDQÇVWLF $TXHVWD ILJXUD GH SODQHMDPHQW GHULYDW HV
         
          
        
7HUPH0XQLFLSDO$TXHVWHVVnKDXUDQGHVLWXDUSUHIHUHQWPHQWDOHV
YLHV GnDFFÃV D OD FLXWDW VHQVH LQWHUIHULU DPE OD WUDPD XUEDQD
      
TXH QR VnDMXVWLQ DOV FULWHULV TXH HVWDEOHL[L OnHVPHQWDW SOD WLQGUDQ
          
GnRUGHQDFLÍ(OSURSLSODRXQDOWUHGnHVSHFÇILFSRGUºSUHYHXUHnQHO
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PXQLFLSLFDOGUºOnDSURYDFLÍGnXQ
         
$TXHVW SOD VnKDXUº GnDMXVWDU D O     
DQWHULRULKDXUºGnHVWDEOLUOHV
FRQGLFLRQV GnRUGHQDFLÍ L      
HVWDUº VRWPÂV VL VnHVFDX GnDFR    
DYDOXDFLÍ DPELHQWDO L HQ WRW FDV KDXUº GH FRQWHQLU XQ HVWXGL GH
PRELOLWDW FRPSOHW TXH MXVWLILTXL      
FDSDFLWDW GH OD [DU[D YLºULD (Q HO FDV TXH HV WUDFWL GnXQD QRYD
          
SXQW DQWHULRU VHUº QHFHVVDUL MXVWLILFDU WDPEÃ OD QHFHVVLWDW L
OnLQWHUÂV R VHUYHL SÔEOLF GH OD VHYD LPSODQWDFLÍ HQ EDVH D OD


(QDTXHVWD]RQDVnDGPHWHQHOVXVRVVHJÖHQWV
U +DELWDWJH 3OXULIDPLOLDU L DSDUWDPHQWV 6nDGPHW OnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU
TXDQSHUODGLVSRVLFLÍRVXSHUIÇFLHGHOVRODUDTXHVWQRSXJXLDSURILWDU
VH SHU D OnKDELWDWJH SOXULIDPLOLDU SHU OD LPSRVVLELOLWDW GH FRPSOLU
FRQGLFLRQVVREUHIDÁDQDPÇQLPDSURIXQGLWDWHGLILFDEOHFHOREHUWVLSDWLV

Q 5HVLGHQFLDO6nDGPHW
U &RPHUFLDO6nDGPHW
W 6DQLWDUL6nDGPHW
Â 5HFUHDWLX6nDGPHW
Â (VSRUWLX6nDGPHW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â 2ILFLQHV6nDGPHW
Â ,QGÔVWULD6nDGPHWOnÔVLQGXVWULDOHQODFDWHJRULDSULPHUDVLWXDFLRQVD
EDEFLLFDWHJRULDVHJRQDHQVLWXDFLRQVDEF
LE
$OHV]RQHVGHGHQVLILFDFLÍXUEDQDDTXÂHVUHIHUHL[HOJUºILFDGMXQWD
DTXHVWHV 1RUPHV VnDGPHWUº D PÃV OD LQGÔVWULD GH WHUFHUD FDWHJRULD
HQVLWXDFLRQVFLE
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍGHOVFRUUHVSRQHQWVSODQVHVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV

$UWLFOH=RQDGHFRQVHUYDFLÍGHOnHVWUXFWXUDXUEDQDLHGLILFDWÌULD
(QDTXHVWD]RQDVnDGPHWHQHOVXVRVVHJÖHQWV
U +DELWDWJHXQLIDPLOLDULSOXULIDPLOLDU(OWLSXVXQLIDPLOLDUÃVREOLJDWRULDOV
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Q 5HVLGHQFLDO6nDGPHWHQOHVUHVLGÂQFLHVFRPXQLWºULHVLHOVHVWDEOLPHQWV
KRWHOHUV
U &RPHUFLDO 6nDGPHW HQ HGLILFLV H[FOXVLXV VHQVH OLPLWDFLÍ L HQ SODQWD
EDL[D GHOV HGLILFLV GnKDELWDWJH SOXULIDPLOLDU ILQV D XQ Pº[LP GH
VXSHUIÇFLH GH ORFDO GH  P $ OHV ºUHHV GnKDELWDWJHV XQLIDPLOLDUV
VnDGPHWHQORFDOVGHILQVDGRVFHQWVFLQTXDQWDPHWUHVTXDGUDWVSHUD
PRGDOLWDWVFRPHUFLDOVGnDUWLFOHVRVHUYHLVTXRWLGLDQV
(OVORFDOVSHUDODSUHVWDFLÍGHVHUYHLVSDUWLFXODUVHQHOVTXDOVQRHV
JHQHULQPROÂVWLHVLQFRPRGLWDWVLQVDOXEULWDWVRSHULOOVSRGUDQXELFDUVH
HQSODQWHVSLVRV
W 6DQLWDUL 6nDGPHWHQ HOV GLVSHQVDULV L FRQVXOWRULV L HOV FHQWUHV
HVSHFLDOLW]DWVTXHQRGHSDVVLQODFDSDFLWDWGHFLQTXDQWDOOLWV
Â 5HFUHDWLX6nDGPHW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â (VSRUWLX6nDGPHWHQLQVWDOODFLRQVFREHUWHVILQVDTXDWUHFHQWVPHWUHV
TXDGUDWVLDOnDLUHOOLXUHILQVDPSHUHVWDEOLPHQW
Â 2ILFLQHV 6nDGPHW VHQVH OLPLWDFLÍ H[FHSWH DOV HGLILFLV GnKDELWDWJH
XQLIDPLOLDUTXHVnDGPHWILQVDXQPº[LPGHOSHUGHODVXSHUIÇFLH
GH VRVWUH HGLILFDEOH HQ FDGD SDUFHOOD 6nDGPHWHQ HOV GHVSDW[RV GH
SURIHVVLRQDOVOLEHUDOVVHQVHOLPLWDFLÍ
Â ,QGXVWULDO6nDGPHWHQFDWHJRULHVSULPHUDVLWXDFLRQVDDELFL
FDWHJRULDVHJRQDVLWXDFLRQVDELF
(QDTXHVWDTXDOLILFDFLÍQRVnDGPHWHQOHVHVWDFLRQVGHVHUYHL
$UWLFOH=RQDVXEMHFWDDRUGHQDFLÍYROXPÂWULFDHVSHFÇILFD
 /HVFRQGLFLRQVGnÔVHQDTXHVWD]RQDVÍQOHVVHJÖHQWV
U +DELWDWJH6nDGPHWOnÔVGnKDELWDWJHSOXULIDPLOLDU4XDQHQYLUWXW
GHO SODQHMDPHQW DQWHULRU OnKDELWDWJH KDJL GH VHU XQLIDPLOLDU
QRPÃVHVSRGUºDGPHWUHDTXHVWÔVGnKDELWDWJH

Q 5HVLGHQFLDO6nDGPHW
U &RPHUFLDO6nDGPHW
W 6DQLWDUL6nDGPHW
Â 5HFUHDWLX6nDGPHW
Â (VSRUWLX6nDGPHW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â 2ILFLQHV6nDGPHW
Â ,QGXVWULDO 6nDGPHWHQ HOV XVRV LQGXVWULDOV GH OD SULPHUD L
VHJRQD FDWHJRULD 7DPEÃ VnDGPHW OnÔV LQGXVWULDO GH FDWHJRULD
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WHUFHUD HQ HGLILFDFLRQV VHSDUDGHV GnKDELWDWJHV L VLWXDGHV D
VHFWRUVLQGXVWULDOVSUHFLVDWVDOnDQWHULRUSODQHMDPHQW
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L 
GnDTXHVWHV 1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH
VHUYHL FDOGUº OnDSURYDFLÍ GHOV FRUUHVSRQHQWV SODQV
HVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV
 4XDQHOSODQHMDPHQWDQWHULRUQRSHUPHWLDOJXQGHOVXVRVDQWHULRUVRHOV
SHUPHWL GH PDQHUD UHVWULQJLGD VnKDXUº GnDSOLFDU SUHIHUHQWPHQW OHV
QRUPHVGHOSODQHMDPHQWHVPHQWDW
 £V DSOLFDEOH D DTXHVWD ]RQD HO TXH GLVSRVD OnDUWLFOH  VREUH XVRV
FROOHFWLXV L XVRV SÔEOLFV HQ JUDQV VXSHUIÇFLHV GH OD UHJODPHQWDFLÍ
GnXVRVHQOD]RQDGHGHQVLILFDFLÍXUEDQD

$UWLFOH  6XE]RQHV XQLIDPLOLDUV 9, 9,, 9,,, L ,; GnRUGHQDFLÍ HQ HGLILFDFLÍ
DÉOODGD
(QDTXHVWHVVXE]RQHVVnDGPHWHQHOVXVRVVHJÖHQWV
U +DELWDWJH1RPÃVHVSHUPHWOnKDELWDWJHXQLIDPLOLDU
Q 5HVLGHQFLDO 6nDGPHW OnÔV UHVLGHQFLDO SHUÌ OLPLWDW D XQD VXSHUIÇFLH GH
VRVWUH GH OnHGLILFDFLÍ TXH KD GH VHU FRP D Pº[LP HTXLYDOHQW D OD
VXSHUIÇFLHGHVRVWUHHGLILFDEOHFRUUHVSRQHQWDVLVSDUFHOOHVPÇQLPHV
7RWV DTXHOOV XVRV UHVLGHQFLDOV WLSXV KRWHODSDUWDPHQW DSDUWKRWHO L
VLPLODUV TXH HQ FRPSOLPHQW GHOV VHXV SURSLV UHTXHULPHQWV IXQFLRQDOV
SXJXLQ FRQVWLWXLU XQLWDWV KDELWDFLRQDOV VHPEODQWV D KDELWDWJHV
FRPSRVWRVSHUXQDVDODGnHVWDUPHQMDGRUFXLQDODTXDOSRWHVWDURQR
LQWHJUDGDDODVDODGnHVWDUXQHTXLSGHEDQ\LXQDKDELWDFLÍODTXDOSRW
HVWDU LJXDOPHQW LQWHJUDGD R QR D OnHVSDL GH VDOD GnHVWDU TXHGHQ
VXEMHFWHVDOHVVHJÖHQWVOLPLWDFLRQV
 /D SDUFHOOD PÇQLPD SHU SRGHU GHVHQYROXSDU DTXHVW ÔV HV
IL[D HQ VLV SDUFHOOHV PÇQLPHV FRUUHVSRQHQWV D OD FODX
XUEDQÇVWLFDRQVnHVWDEOHL[L
 3HUWDOGHQRGHVYLUWXDUHQH[FÃVODQDWXUDOHVDGHOHV]RQHV
GnHGLILFDFLÍ DÉOODGD XQ WHUÁ GnDTXHVWD SDUFHOOD PÇQLPD
VnKDXUº GH GHVWLQDU D ÔV GnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU FRPSOLQW HQ
DTXHVW FDV WRWHV OHV GHWHUPLQDFLRQV TXH IL[HQ OHV 1188 L
OHV20(GHO3*0SHUDTXHVWÔVL]RQDQRSRGHQWVHDFROOLU
SHUÌDOVXSÌVLWUHFROOLWDOSXQWGHOnDUWLFOHGHOHV1188
SHOTXDOVnDGPHWODFRQVWUXFFLÍGnKDELWDWJHVDSDULRQDWV
 $OV GRV WHUÁRV UHVWDQWV VnDGPHWUº OnÔV UHVLGHQFLDO OLPLWDQW HO
QRPEUHGnXQLWDWVKDELWDFLRQDOVDVVLPLODQWOHVDKDELWDWJHVDO
TXH UHVXOWL GH PXOWLSOLFDU SHU WUHV OD GHQVLWDW SUÌSLD GH OD
]RQDTXHFRUUHVSRQJXL
 (OVRVWUHGHVWLQDWDÔVUHVLGHQFLDOQRH[FHGLUºDOTXHUHVXOWL
GH OnDSOLFDFLÍ GH OnHGLILFDELOLWDW FRUUHVSRQHQW D OD ]RQD VREUH
OD SDUFHOOD GHVFRPSWDQW OD SDUW GH SDUFHOOD   TXH HV
GHVWLQL D ÔV GnKDELWDWJH (Q FDS FDV DTXHVWD VXSHUIÇFLH GH
VRVWUHGnÔVUHVLGHQFLDOVHUºVXSHULRUDOnHTXLYDOHQWGHVRVWUH
HGLILFDEOH FRUUHVSRQHQW D VLV SDUFHOOHV PÇQLPHV VHJRQV OD
]RQD
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3URSLHWDWGnDTXHVWDFRQGLFLÍ
 &DOGUº WUDPLWDU XQ 3OD (VSHFLDO XUEDQÇVWLF TXH GHWHUPLQL
OnHPSODÁDPHQW PÃV LGRQL GLQV OD ILQFD SHU D ORFDOLW]DU OnÔV

U &RPHUFLDO3RGUDQDXWRULW]DUVHFRPH
DFREULUQHFHVVLWDWVTXRWLGLDQHVILQVDXQDVXSHUIÇFLHSHUORFDOGH

W 2ILFLQHV6nDGPHWHQILQVDXQPº[LPGHOSHUGHODVXSHUIÇFLHGH
    OD 6nDGPHWHQ HOV GHVSDW[RV GH

Â 6DQLWDUL6nDGPHWDPEXQOÇPLWPº[LPGHOOLWVSHUHVWDEOLPHQW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â 5HFUHDWLX 6nDGPHW DPE HO OÇPLW Pº[LP GH  P SHU HVWDEOLPHQW R

Â (VSRUWLX6nDGPHW
Â ,QGXVWULDO 1RPÃV VnDGPHWHQ OHV     
VLWXDFLÍDELF
6nDGPHWHQ OHV HVWDFLRQV GH VHUYHLV L HOV WDOOHUV GH UHSDUDFLÍ GH
YHKLFOHVDPEVXSHUIÇFLHTXHQRVXSHULHOVP
     WJH R VRODU VXVFHSWLEOH GnDFROOLU

(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍ GHOV FRUUHVSRQHQWV SODQV HVSHFLDOV XUEDQÇVWLFV $L[Ç
PDWHL[ HV IL[HQ OHV VHJÖHQWV FRQGLFLRQV TXH KDXUDQ GH FRPSOLU

 3UHVHQWDU IDÁDQD GLUHFWDPHQW D [DU[D YLºULD EºVLFD TXH
JDUDQWHL[L OnDFFÃV L OD VRUWLGD GHOV YHKLFOHV VHQVH
LQWHUIHULUQHJDWLYDPHQWHQHOWUºQVLW
 GHSDUFHOODGHP
         
       
JºOLE HGLILFDEOH HVWLJXLQ R QR FREHUWV WLQGUº OD
FRQVLGHUDFLÍ GH VÌO OOLXUH GnHGLILFDFLÍ L KDXUº GH
SUHVHUYDU HO VHX FDUºFWHU HQMDUGLQDW (OV UHIHULWV HVSDLV
      
        
Pº[LPDGHPHVWDEOHUWD
$UWLFOH6XE]RQHVSOXULIDPLOLDUV,,,,,,L,9GnRUGHQDFLÍHQHGLILFDFLÍDÉOODGD
/HVFRQGLFLRQVGnÔVVHUDQOHVVHJÖHQWV
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     DU L OnXQLIDPLOLDU   
REOLJDWRULTXDQQRVnDVVROHL[LQHOVPÇQLPVGHSDUFHOOD
Q 5HVLGHQFLDO 6nDGPHW OnÔV UHVLGHQFLDO SHUÌ OLPLWDW D XQD VXSHUIÇFLH GH
VRVWUH GH OnHGLILFDFLÍ TXH KD GH VHU FRP D Pº[LP HTXLYDOHQW D OD
VXSHUIÇFLHGHVRVWUHHGLILFDEOHFRUUHVSRQHQWDVLVSDUFHOOHVPÇQLPHV
$ WRWV DTXHOOV XVRV UHVLGHQFLDOV WLSXV KRWHODSDUWDPHQW DSDUWKRWHO L
VLPLODUV TXH HQ FRPSOLPHQW GHOV VHXV SURSLV UHTXHULPHQWV IXQFLRQDOV
SXJXLQ FRQVWLWXLU XQLWDWV KDELWDFLRQDOV VHPEODQWV D KDELWDWJHV
FRPSRVWRVSHUXQDVDODGnHVWDUPHQMDGRUFXLQDODTXDOSRWHVWDURQR
LQWHJUDGDDODVDODGnHVWDUXQHTXLSGHEDQ\LXQDKDELWDFLÍODTXDOSRW
HVWDULJXDOPHQWLQWHJUDGDRQRDOnHVSDLGHVDODGnHVWDUVHQnDVVLPLODUº
OHVHVPHQWDGHVXQLWDWVKDELWDFLRQDOVDKDELWDWJHVKDYHQWVHGHGRQDU
FRPSOLPHQWDODGHQVLWDWPº[LPDSHUPHVDSHUFDGD]RQD
U &RPHUFLDO3RGUDQDXWRULW]DUVHFRPHUÁRVLORFDOVGHVHUYHLVGHVWLQDWV
DFREULUQHFHVVLWDWVTXRWLGLDQHVILQVDXQDVXSHUIÇFLHSHUORFDOGH

W 2ILFLQHV6nDGPHWHQILQVDXQPº[LPGHOSHUGHODVXSHUIÇFLHGH
VRVWUH HGLILFDEOH HQ FDGD SDUFHOOD 6nDGPHWHQ VHQVH OLPLWDFLÍ HOV
GHVSDW[RVGHSURIHVVLRQDOVOLEHUDOV

Â 6DQLWDUL 6nDGPHW OnÔV VDQLWDUL GnHVWDEOLPHQWV DPE FDSDFLWDW VXSHULRU D
FLQTXDQWD OOLWV HQ HGLILFDFLRQV HQ SDUFHOOHV GH PÃV GH  P GH
VXSHUIÇFLH (Q SDUFHOOHV LQIHULRUV VnDGPHW OnÔV VDQLWDUL VHQVH FDS DOWUD
OLPLWDFLÍTXHHOGnXQDFDSDFLWDWPº[LPDGHOOLWV
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â 5HFUHDWLX6nDGPHWHQSDUFHOOHVILQVDPSHUHVWDEOLPHQWLDPE
SURKLELFLÍGHGHVWLQDUGLYHUVHVSDUFHOOHVDOVHUYHLGnXQVROHVWDEOLPHQW
6nDGPHWHQVDOHVILQVDXQDFDEXGDGHFHQWSODFHV
Â (VSRUWLX6nDGPHWVHQVHUHVWULFFLRQV
Â ,QGXVWULDO6nDGPHWHQÔQLFDPHQWOHVLQGÔVWULHVGHFDWHJRULDSULPHUDHQ
VLWXDFLRQVDELF
6nDGPHWHQOHVHVWDFLRQVGHVHUYHLLHOVWDOOHUVGHUHSDUDFLÍGHYHKLFOHV
DPE VXSHUIÇFLH TXH QR VXSHUL HOV  P L VHSDUDWV FRP D PÇQLP 
PGHTXDOVHYROKDELWDWJHRVRODUVXVFHSWLEOHGnDFROOLUXQDHGLILFDFLÍ
GHVWLQDGDDKDELWDWJHRSOXULKDELWDWJH
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍ GHOV FRUUHVSRQHQWV SODQV HVSHFLDOV XUEDQÇVWLFV $L[Ç
PDWHL[ HV IL[HQ OHV VHJÖHQWV FRQGLFLRQV TXH KDXUDQ GH FRPSOLU
OHVSDUFHOOHVSHUSRGHUDFROOLUXQDEHQ]LQHUD
D 3UHVHQWDU IDÁDQD GLUHFWDPHQW D [DU[D YLºULD EºVLFD TXH
JDUDQWHL[L OnDFFÃV L OD VRUWLGD GHOV YHKLFOHV VHQVH
LQWHUIHULUQHJDWLYDPHQWHQHOWUºQVLW
E 7HQLUXQDVXSHUIÇFLHPÇQLPDGHSDUFHOODGHP
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FRQVLGHUDFLÍ GH VÌO OOLXUH GnHGLILFDFLÍ L KDXUº GH
       
      
        

$UWLFOH6XE]RQDSOXULIDPLOLDU9GnRUGHQDFLÍHQHGLILFDFLÍDÉOODGD
/HVFRQGLFLRQVGnÔVGnDTXHVWDVXE]RQDVÍQOHVVHJÖHQWV
U +DELWDWJH 6nDGPHW (Q SDUFHOOHV GH VXSHUIÇFLH LQIHULRU D  P
HGLILFDEOHQRPÃVVnDGPHWOnKDELWDWJHXQLIDPLOLDU

Q 5HVLGHQFLDO6nDGPHW
$ WRWV DTXHOOV XVRV UHVLGHQFLDOV WLSXV KRWHODSDUWDPHQW DSDUWKRWHO L
VLPLODUV TXH HQ FRPSOLPHQW GHOV VHXV SURSLV UHTXHULPHQWV IXQFLRQDOV
SXJXLQ FRQVWLWXLU XQLWDWV KDELWDFLRQDOV VHPEODQWV D KDELWDWJHV
FRPSRVWRVSHUXQDVDODGnHVWDUPHQMDGRUFXLQDODTXDOSRWHVWDURQR
LQWHJUDGDDODVDODGnHVWDUXQHTXLSGHEDQ\LXQDKDELWDFLÍODTXDOSRW
HVWDULJXDOPHQWLQWHJUDGDRQRDOnHVSDLGHVDODGnHVWDUVHQnDVVLPLODUº
OHVHVPHQWDGHVXQLWDWVKDELWDFLRQDOVDKDELWDWJHVKDYHQWVHGHGRQDU
FRPSOLPHQWDODGHQVLWDWPº[L
U &RPHUFLDO 6nDGPHW HQ SODQWD EDL[DDPE XQ OÇPLW Pº[LP GHVXSHUIÇFLH
GHP6nDGPHWHQHOVGHVWLQDWVDSUHVWDFLÍGHVHUYHLVDSDUWLFXODUV
TXHQRFDXVLQPROÂVWLHVLQFRPRGLWDWVLQVDOXEULWDWVRSHULOOVHQSODQWHV
SLVRVILQVDXQDVXSHUIÇFLHPº[LPDSHUORFDOGHP
W 2ILFLQHV6nDGPHWHQHQORFDOVTXHQRH[FHGHL[LQGHP
Â 6DQLWDUL6nDGPHWDPEHOPDWHL[OÇPLWTXHDOnDUWLFOHDQWHULRU
Â 5HFUHDWLX6nDGPHWHQSDUFHOOHVILQVDPSHUHVWDEOLPHQWLVDOHV
DPEXQDFDEXGDTXHQRSDVVLGHSODFHV
Â (VSRUWLX6nDGPHW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â ,QGXVWULDO/nÔVLQGXVWULDOVnDGPHW HQFDWHJRULDSULPHUDVLWXDFLRQVD
EDEFLLFDWHJRULDVHJRQDHQVLWXDFLRQVDEF
LE$OHV]RQHVGHGHQVLILFDFLÍXUEDQDDLEVnDGPHWUDQDPÃV
OHVLQGÔVWULHVGHFDWHJRULDWHUFHUDHQVLWXDFLRQVFLE
$ OD VXE]RQD SOXULIDPLOLDU 9 GnRUGHQDFLÍ HQ HGLILFDFLÍ DÉOODGD
6nDGPHWHQ OHV HVWDFLRQV GH VHUYHL L HOV WDOOHUV GH UHSDUDFLÍ GH
YHKLFOHVDPEVXSHUIÇFLHTXHQRVXSHULHOVPLVHSDUDWVFRP
DPÇQLPPGHTXDOVHYROKDELWDWJHRVRODUVXVFHSWLEOHGnDFROOLU
KDELWDWJHRSOXULKDELWDWJH
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍ GHOV FRUUHVSRQHQWV SODQV HVSHFLDOV XUEDQÇVWLFV $L[Ç
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JDUDQWHL[L OnDFFÃV L OD VRUWLGD GHOV YHKLFOHV VHQVH

 
         
       
       
    GnHGLILFDFLÍ L KDXUº GnHVWDU
       
       
       



U ,QGXVWULDO 6nDGPHWHQ HOV XVRV GnLQGÔVWULHV HQ FDWHJRULHV SULPHUD
VHJRQDWHUFHUDLTXDUWD6nDGPHWDL[ÇPDWHL[ODFDWHJRULDFLQTXHQDHQ
VLWXDFLÍE6nDGPHWHQHOVFRPHUÁRVDOnHQJUÌVLHOVSDUFVGHYHKLFOHV
LPDTXLQºULD
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍGHOVFRUUHVSRQHQWVSODQVHVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV
Q +DELWDWJH (V SHUPHW QRPÃV OnÔV GnKDELWDWJH SHU DO SHUVRQDO GH
YLJLOºQFLD FRQVHUYDFLÍ R JXDUGD GH OnHVWDEOLPHQW D UDÍ GH GRV
KDELWDWJHV FRP D Pº[LP SHU LQGÔVWULD FRPHUÁ R PDJDW]HP VHPSUH
TXH VnRFXSLQ L WLQJXLQ HQ ÔV H[FOXVLX XQD SDUFHOOD TXH FRPSOHL[L HOV
UHTXLVLWVPÇQLPVGHOJUXSGHTXÂHVWUDFWL4XDQHO3OD3DUFLDODSURYDW
SHUPHWL XQ QRPEUH GnKDELWDWJHV PDMRU SHU D DTXHVWD ILQDOLWDW VnKD GH
UHVSHFWDUODSUHYLVLÍGHO3OD3DUFLDO
U &RPHUFLDO (V SHUPHWHQ HOV HVWDEOLPHQWV GHGLFDWV D OD YHQGD GH
PDTXLQºULD PDWHULDO GH WUDQVSRUW L HOHPHQWV DX[LOLDUV GH OD LQGÔVWULD
6nDGPHWHQOHVFDIHWHULHVUHVWDXUDQWVEDUVLVLPLODUV
W 2ILFLQHV 1RPÃV VnDGPHWHQ OHV RILFLQHV L GHVSDW[RV SURSLV GH FDGD

Â 6DQLWDUL 1RPÃV VnDGPHW HO GH GLVSHQVDULV FRQVXOWRULV L DPEXODWRULV
1R VnDGPHWHQ HOV FHQWUHV VDQLWDULV GnLQWHUQDPHQW SURORQJDW FRP
KRVSLWDOVVDQDWRULVRFOÇQLTXHV
Â 5HOLJLÍV L FXOWXUDO 1RPÃV VnDGPHWHQ HOV GHGLFDWV D OD IRUPDFLÍ
SURIHVVLRQDOUHODFLRQDWVDPEOnDFWLYLWDWLQGXVWULDOGHOD]RQD6nDGPHWHQ
HOV FHQWUHV VRFLDOV L GH FDUºFWHU DVVRFLDWLX L UHXQLÍ DO VHUYHL GHO
SHUVRQDODGVFULWDOHVLQGÔVWULHV
Â 5HFUHDWLX 6nDGPHWHQ OHV VDOHV Gn     
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Â (VSRUWLX1RPÃVVnDGPHWHQOHVLQVWDOODFLRQVHVSRUWLYHVSHUDOSHUVRQDO
GHOHVHPSUHVHVGHOD]RQDRGHOVHFWRULOHVTXHVHVLWXHQDOHVºUHHV
GHVWLQDGHVHVSHFÇILFDPHQWDGRWDFLRQVHVSRUWLYHV

0LWMDQÁDQW XQ 3OD (VSHFLDO SRGUº DXWRULW]DUVH OnHVWDEOLPHQW GHOV XVRV
VHJÖHQWVHQOHVVLWXDFLRQVTXHVnDVVHQ\DOHQ

3RGUDQ DGPHWUHnV HOV XVRV FRPHUFLDO GnRILFLQHV UHOLJLÍV L FXOWXUDO
UHFUHDWLX L HVSRUWLX HQ SDUFHOOHV SHULIÂULTXHV GH OnºUHD LQGXVWULDO
DFFHVVLEOHV GHV GH OnH[WHULRU GnDTXHVWD TXH VLJXLQ FRQWLJÖHV D ]RQHV
OnÔVSULQFLSDOGHOHVTXDOVVLJXLHOUHVLGHQFLDO
6nDGPHWUºODXELFDFLÍGnHVWDEOLPHQWVFRPHUFLDOHQJUDQVVXSHUIÇFLHVHQ
SDUFHOOHV TXH FRQVWLWXHL[LQ LOOHV FRPSOHWHV DPE IURQW D FDUUHUV GH
FDSDFLWDWVXILFLHQW
(O3OD(VSHFLDOUHJXODUºOHVFRQGLFLRQVDFFÃVLDSDUFDPHQWGHPDQHUD
TXHQRSXJXLQ SURGXLU LQWHUIHUÂQFLHV D OnDFWLYLWDW LQGXVWULDOSUÌSLDGH OD
]RQD L TXH GnDTXHVWD QR VnKDJLQ GH GHULYDU PROÂVWLHV SHULOORVHV DOV
XVXDULVGHOVHVWDEOLPHQWVTXHVnDXWRULW]LQ
(V SURKLEHL[ OnÔV UHVLGHQFLDO L HOV QR H[SUHVVDPHQW DGPHVRV D OHV
FRQGLFLRQV DQWHULRUV DPE H[FHSFLÍ GH OnÔV GnHVWDFLRQDPHQW L JDUDWJH
DSDUFDPHQW
4XDQDILGHIDFLOLWDUODUHORFDOLW]DFLÍGHSHWLWHVLQGÔVWULHVVLWXDGHVDOV
QXFOLV XUEDQV GH OHV SREODFLRQV HV MXVWLILTXL SRGUDQ DSURYDUVH SODQV
HVSHFLDOV DPE HOV PDWHL[RV REMHFWLXV L FRQGLFLRQV TXH HOV UHJXODWV D
OnDUWLFOH
$UWLFOH=RQHVGHUHPRGHODFLÍ
$ OHV ]RQHV GH UHPRGHODFLÍ WDQW SÔEOLTXHV FRP SULYDGHV VnDGPHWHQ HOV XVRV
VHJÖHQWV
U +DELWDWJH6nDGPHWHOSOXULIDPLOLDU
Q 5HVLGHQFLDO(VSHUPHW
U &RPHUFLDO(VSHUPHW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
W 2ILFLQHV(VSHUPHW
Â 6DQLWDUL(VSHUPHW
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO(VSHUPHW
Â 5HFUHDWLX(VSHUPHW
Â (VSRUWLX(VSHUPHW
           

VnHVWDEOHL[LXQFULWHULPÃVUHVWULFWLX
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº

OnDSURYDFLÍGHOVFRUUHVSRQHQWVSODQVHVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV
(OV XVRV SÔEOLFV L HOV XVRV FROOHFWLXV HQ JUDQV VXSHUIÇFLHV VnKDXUDQ GnDMXVWDU DO
TXHGLVSRVDOnDUWLFOH312
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VnHVWDEOHL[LXQFULWHULPÃVUHVWULFWLX
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍGHOVFRUUHVSRQHQWVSODQVHVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV
(OV XVRV SÔEOLFV L HOV XVRV FROOHFWLXV HQ JUDQV VXSHUIÇFLHV VnKDXUDQ GnDMXVWDU DO
TXHGLVSRVDOnDUWLFOH
$UWLFOH=RQDGHUHQRYDFLÍXUEDQD
$OD]RQDGHUHQRYDFLÍXUEDQDUHKDELOLWDFLÍVnDGPHWUDQHOVXVRVVHJÖHQWV
U +DELWDWJH 6nDGPHW 6HUº REOLJDWRUL OnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU DOV VHFWRUV
GHVHQYROXSDWVDFWXDOPHQWDPEDTXHVWWLSXVGnKDELWDWJHLDOVWHUUHQ\V
DPESHQGHQWVVXSHULRUVDOSHU
Q 5HVLGHQFLDO6nDGPHW
U &RPHUFLDO 6nDGPHW D OHV SODQWHV EDL[HV GnHGLILFLV GnKDELWDWJH
SOXULIDPLOLDU $ OHV ºUHHV GnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU VnDGPHWHQ ORFDOV
LQGHSHQGHQWV ILQV D  P TXDGUDWV GHVWLQDWV D FRPHUÁRV L VHUYHLV

$OV 3ODQV (VSHFLDOV SRGUDQ SUHYHXUHnV FHQWUHV FRPHUFLDOV HQ HGLILFLV
LQGHSHQGHQWVHQOHVºUHHVGnKDELWDWJHSOXULIDPLOLDU
W 2ILFLQHV 6nDGPHW $L[Ì QR REVWDQW D OHV ºUHHV GnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU
QRSRGUºGHVWLQDUVHDDTXHVWÔVPÃVGHOSHUGHODVXSHUIÇFLH
GHVRVWUHHGLILFDEOHDFDGDSDUFHOOD
Â 5HOLJLÍVLFXOWXUDO6nDGPHW
Â 6DQLWDUL 6nDGPHW HO GH GLVSHQVDULV FRQVXOWRULV L DPEXODWRULV L HO GH
FOÇQLTXHVVDQDWRULVLDQºOHJVILQVDXQDFDSDFLWDWPº[LPDGHOOLWVHQ
SDUFHOODILQVDP6nDGPHWVHQVHOÇPLWGHFDSDFLWDWHQSDUFHOOHV
PÃVJUDQV
Â 5HFUHDWLX$ºUHHVGnKDELWDWJHSOXULIDPLOLDUVnDGPHWHQLQVWDOODFLRQVILQV
D  P GH VXSHUIÇFLH SHU HVWDEOLPHQW L VDOHV DPE XQD FDEXGD GH
SODFHVFRPDPº[LP$OHVºUHHVGnKDELWDWJHXQLIDPLOLDUVnDGPHWHQ
LQVWDOODFLRQVHQSDUFHOOHVILQVDPLVDOHVDPEXQDFDEXGDTXH

3RGUDQ DXWRULW]DUVH LQVWDOODFLRQV L VDOHV GH VXSHUIÇFLH R FDEXGD
PDMRUV HQ XQD SDUFHOOD GH PÃV GH TXDWUH KHFWºUHHV VHPSUH TXH HV
UHVROJXLQ HOV SUREOHPHV GH WUºQVLW L GH VHSDUDFLÍ GH OHV ºUHHV
GnKDELWDWJH

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
Â (VSRUWLX6nDGPHW

Â ,QGXVWULDO $ OHV ºUHHV GnKDELWDWJH XQLIDPLOLDU QRPÃV VnDGPHWHQ OHV
LQGÔVWULHV GH FDWHJRULD SULPHUD HQ VLWXDFLÍ D E D E \ F $
OHV ºUHHV GnKDELWDWJH SOXULIDPLOLDU QRPÃV VnDGPHWHQ OHV LQGÔVWULHV GH
FDWHJRULDSULPHUDHQTXDOVHYROVLWXDFLÍLOHVGHODFDWHJRULDVHJRQDHQ
VLWXDFLRQVDELF
(Q FRPSOLPHQW GnDOOÌ HVWDEOHUW D OnDUWLFOH  L  GnDTXHVWHV 
1RUPHV SHU D OD LPSODQWDFLÍ GnXQD HVWDFLÍ GH VHUYHL FDOGUº
OnDSURYDFLÍGHOVFRUUHVSRQHQWVSODQVHVSHFLDOVXUEDQÇVWLFV
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Sant Joan Despí
• Ordenança sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan
Despí. Aprovada definitivament, en text refós, per
Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

Títol preliminar.
Disposicions de caràcter general
Art. 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d’aparcament en els
edificis de nova construcció.
Art. 2. Àmbit d’aplicació
El present títol i el títol I de les presents Ordenances
seran d’aplicació a les zones amb qualificació de Densificació urbana semiintensiva (13b) del municipi de
Sant Joan Despí.

TÍTOL I.
PREVISIÓ D’APARCAMENTS A
LES ZONES DE DENSIFICACIÓ
URBANA SEMIINTENSIVA (CLAU
13B)
Art. 3. Previsió d’aparcaments en els edificis
1. Les places mínimes d’aparcaments que s’hauran
de preveure són les següents:
1.1 Edificis d’habitatges.
a. A sòl urbà una plaça per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
b. A sòl urbà, objecte d’un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en aquest mateix,
amb el mínim d’una plaça per cada habitatge
previst d’acord amb el nombre màxim fixat al pla
o una plaça per cada 100 m2 de sostre previst,
essent d’obligat compliment el nombre més gran
d’aquestes dues opcions.
1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
Serà d’aplicació l’Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació
Metropolitana de Barcelona, en data 18 d’abril de
1985.
Art. 4. Ocupació de l’espai lliure interior d’illa en
planta soterrani
L’espai lliure interior d’illa s’ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.
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Art. 5. Articles afectats de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità
1. L’article 3 de les presents ordenances afecta a
l’article 298.2.A de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità quant a reserva de places
d’aparcament en edificis d’habitatges.
2. L’article 4 de les presents ordenances afecta a
l’article 243.1.B de les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità quant a ocupació de
l’espai lliure interior d’illa en planta soterrani, es a
dir, sense donar lloc a augment de l’índex d’edificabilitat zonal.
3. L’article 299.5.6 de les Normes del Pla general
metropolità (Regles sobre previsió d’aparcaments
en edificis) serà interpretat d’acord amb l’esperit
de les presents ordenances , justificat a l’article 3,
pel qual no serà d’aplicació l’opció de substitució
de les places d’aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.
4. Per als edificis, en que, d’acord amb les presents ordenances, no se superi en 3 el nombre
de places d’aparcament necessàries, prèvia justificació d’impossibilitat d’emplaçament de les
mateixes per raons físiques, restaran exempts del
compliment de la present ordenança.
Disposició final
Per a la resta de zones del municipi seran vigents les
Normes urbanístiques i Ordenances metropolitanes
del Pla general metropolità.

• Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d’aparcaments en edificis de nova
construcció a Sant Joan Despí. Aprovada
definitivament per Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de
2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01), amb la següent prescripció d’ofici:
– S’aplicarà el que disposen els articles 299.5 i
299.6, actualment vigents, en aquells casos que
sigui impossible físicament ubicar les places
d’aparcament en planta soterrani i en planta
baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

TÍTOL PRELIMINAR.
DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Art. 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la regu-

lació sobre previsió de places d’aparcament en els
edificis de nova construcció.
Art. 2. Àmbit d’aplicació
El present títol i el títol I de les presents Ordenances
seran d’aplicació a tot l’àmbit territorial de Sant Joan
Despí, independentment de la seva qualificació i classificació o règim jurídic del sòl.
Reglamentació Ordenança
Art. 3. Previsió d’aparcaments en els edificis
1. Les places mínimes d’aparcaments que s’hauran
de preveure són les següents:
1.1 Edificis d’habitatges.
a. A sòl urbà dos places per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
b. A sòl urbà, objecte d’un Pla especial de reforma
interior o sòl urbanitzable programat, les que es
fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places
per cada habitatge previst d’acord amb el nombre
màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2
de sostre previst, essent d’obligat compliment el
nombre més gran d’aquestes dues opcions.
1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
Serà d’aplicació l’Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació
Metropolitana de Barcelona, en data 18 d’abril de
1985.

Art. 4. Ocupació de l’espai lliure interior d’illa en
planta soterrani
L’espai lliure interior d’illa s’ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.
Art. 5. Articles afectats de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità
1. L’article 3 de les presents ordenances afecta a
l’article 298.2.A de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità quant a reserva de places
d’aparcament en edificis d’habitatges, tant en sòl
urbà com urbanitzable.
2. L’article 4 de les presents ordenances afecta a l’article 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità quant a ocupació de
l’espai lliure interior d’illa en planta soterrani i rasants del mateix.
3. L’article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità (Regles sobre la previsió
d’aparcaments en edificis) serà interpretat d’acord
amb l’esperit de les presents ordenances, justificat a l’article 3, per la qual cosa no serà d’aplicació general l’opció de substitució de les places
d’aparcament en els edificis per espais contigus
de zona urbana.
Disposició addicional
Per allò no previst a la present Ordenança, s’estarà al
que disposa el Pla general metropolità (PGM).

Sant Just Desvern
• Modificació del articles 296, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del Pla General
Metropolità, al terme municipal de Sant Just Desvern. Aprovada definitivament pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques el 13 d’abril de 2007. (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).
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$UWLFOH5HVHUYDG¶HVSDLVSHUDHVWDFLRQDPHQW

 (OV3ODQV3DUFLDOVHQVzOXUEDQLW]DEOHLHOV3ODQHV(VSHFLDOVHQOHVUHVHUYHVSHUD
HTXLSDPHQWVJHQHUDOVLFHPHQWLULVKDXUDQGHSUHYHXUHVzOSHUDHVWDFLRQDPHQWVHQ
IXQFLyGHO¶HGLILFDELOLWDWLXVRVGHIRUPDTXHV¶DVVHJXULVXILFLHQWHVSDLSHUDSDUDGHV
WHUPLQDOVGHYHKLFOHVDXWRPzELOV
 (OV3ODQV(VSHFLDOVSRGUDQLQFRUSRUDUOHVSUHYLVLRQVRSRUWXQHVSHUWDOG DGHTXDUOHV
GHWHUPLQDFLRQV G DTXHVWHV QRUPHV HQ PDWqULD G DSDUFDPHQW R HVWDFLRQDPHQW D OHV
SDUWLFXODULWDWVGHO jPELWGHSODQHMDPHQW

$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHOVHGLILFLV
296
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(OV HGLILFLV V¶KDXUDQ GH SURMHFWDU GH PDQHUD TXH GLVSRVLQ G DSDUFDPHQWV D O LQWHULRU

 (OV3ODQV(VSHFLDOVSRGUDQLQFRUSRUDUOHVSUHYLVLRQVRSRUWXQHVSHUWDOG DGHTXDUOHV
GHWHUPLQDFLRQV G DTXHVWHV QRUPHV HQ PDWqULD G DSDUFDPHQW R HVWDFLRQDPHQW D OHV
SDUWLFXODULWDWVGHO jPELWGHSODQHMDPHQW

$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHOVHGLILFLV

(OV HGLILFLV V¶KDXUDQ GH SURMHFWDU GH PDQHUD TXH GLVSRVLQ G DSDUFDPHQWV D O LQWHULRU
GH O HGLILFL R HQ WHUUHQ\V HGLILFDEOHV GHO PDWHL[ VRODU D UDy GHOV HVWjQGDUGV PtQLPV
TXHHVGHWHUPLQHQHQDTXHVWPDWHL[DUWLFOH
D3HU WDO GH FRPSOLU HOV HVWjQGDUGV PtQLPV TXH SUHYHX DTXHVW DUWLFOH HQ HO VHX
DSDUWDW VHJRQ V¶KDXUj GH SUHYHXUH OD FRQVWUXFFLy G DSDUFDPHQWV VRWHUUDWV /D
FRQVWUXFFLy G¶DSDUFDPHQWV HQ VXSHUItFLH KDXUj G¶pVVHU PRWLYDGD WqFQLFDPHQW
H[FHSWHSHUDOVFDVRVSUHYLVWRVHQHOVDUWLFOHVVHJHQWV
E/ $MXQWDPHQWSRGUjDXWRULW]DUUHGXFFLRQVHQHOQRPEUHG¶DSDUFDPHQWVDUHVHUYDU
SUHYLVWHQHOVDUWLFOHVVHJHQWVTXDQHVGRQLDOJXQG DTXHVWVVXSzVLWV
 3HUOHVGLPHQVLRQVRFDUDFWHUtVWLTXHVGHODSDUFHOÂODRGHO HGLILFLTXDQQRVLJXL
WqFQLFDPHQWYLDEOHODSUHYLVLyGHOHVSODFHVREOLJDWzULHVHQODPDWHL[DILQFD
 (QHGLILFLVSOXULIDPLOLDUVGHOHV]RQHVHQRUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDOHQ
TXqSHUOHVGLPHQVLRQVGHODSDUFHOÂOD QRVLJXLSRVVLEOHDFFHGLUDPEUDPSDDO
VRWHUUDQL WHQLQW HQ FRPSWH TXH SHU D FRPSOLU DPE OHV UHVHUYHV PtQLPHV
REOLJDWzULHV V¶KDXUj GH GHVWLQDU HO  GH OD IDoDQD D DFFHVVRV DOV
DSDUFDPHQWV
 4XDQ H[LVWHL[L XQ LPPREOH LQFOzV HQ HO 3OD (VSHFLDO L &DWjOHJ GH 3URWHFFLy L
5HKDELOLWDFLyGHO3DWULPRQL$UTXLWHFWzQLFGH6DQW-XVW'HVYHUQTXHIDFLLQYLDEOH
WqFQLFDPHQWODFRQVWUXFFLyG¶XQDSDUFDPHQWHQODSDUFHOÂODFRUUHVSRQHQW
 (QHOFDVGHUHKDELOLWDFLRQVTXDQKLFRQFRUULQHOVVXSzVLWVHVWDEOHUWVHQO $UWLFOH
GHO 2UGHQDQoD0HWURSROLWDQDGH5HKDELOLWDFLy
(Q DTXHVWV VXSzVLWV OD UHVHUYD GH SODFHV REOLJDWzULHV TXH QR HV SXJXL XELFDU
HQODILQFDRHQO HGLILFLVHJRQVHOVFDVRVV KDXUjGHVLWXDUHQXQDSDUFDPHQW
SULYDWDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGHPHWUHV
 (QHOVSURMHFWHVG REUHVGHQRYDSODQWDRGHUHIRUPDSHUFDQYLG ~VWRWDORSDUFLDOGH
OHVHGLILFDFLRQVOHVSODFHVPtQLPHVG DSDUFDPHQWTXHV¶KDXUDQGHSUHYHXUHDWHQHQW
HOVGLIHUHQWVXVRVVyQOHVVHJHQWV
 ÒVKDELWDWJH
D (QOHV]RQHVG¶KDELWDWJHSOXULIDPLOLDUSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDP


FRQVWUXwWVG¶KDELWDWJHRIUDFFLy
E(QOHV]RQHVG¶KDELWDWJHXQLIDPLOLDUFRPDPtQLPSODoDG¶DSDUFDPHQWSHU
FDGDPFRQVWUXwWVDPEXQPj[LPGHSODFHV(QFDSFDVODSUHYLVLy
GHSODFHVVHUjLQIHULRUDOQRPEUHG¶KDELWDWJHV
F (Q HOV FDQYLV G XVRV HQ XQ HGLILFL TXH DXJPHQWLQ HO QRPEUH G KDELWDWJHV
H[LVWHQWV FDOGUj MXVWLILFDU HO FRPSOLPHQW GH OHV UHVHUYHV PtQLPHV HQ HO
PDWHL[HGLILFLREpHQXQDSDUFDPHQWSULYDWDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGH
PHWUHV
 ÒVG¶RILFLQDRGHVSDW[RV
D (OVHGLILFLVTXHGHVWLQLQODWRWDOLWDWRSDUWGHOVHXVRVWUHDXVRVG RILFLQHVR
GHVSDW[RV KDXUDQ GH SUHYHXUH XQD SODoD G DSDUFDPHQW FDGD  P GH
VXSHUItFLH ~WLO GHVWLQDGD D RILFLQHV HQ HO PDWHL[ HGLILFL R ]RQHV HGLILFDEOHV
GHODPDWHL[DSDUFHOÂOD
(OQRPEUHPj[LPGHSODFHVSHUDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVVHUjHOGH
ODUHVHUYDREOLJDWzULD/DUHVWDHVGHVWLQDUDQDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVGH
GXHVURGHV
E(Q HGLILFLV GHVWLQDWV D RILFLQHV GH VXSHUItFLH VXSHULRU D  P V KDXUDQ
GH SUHYHXUH GXHV SODFHV G DSDUFDPHQW FRPSOHPHQWjULHV GHVWLQDGHV D
WXULVPHVTXHHVGHVWLQDUDQDOSHUVRQDOGHFRQVHUJHULDRDOWUHVLTXHVHUDQ
HVSDLVFRPXQVGHO HGLILFL
 /RFDOV GHVWLQDWV D WHDWUHV FLQHPHV VDOHV GH IHVWD L HVSHFWDFOHV
UHVWDXUDQWVLEDUVPXVLFDOV
298 (OV ORFDOV GHVWLQDWV D DFWLYLWDWV GH S~EOLFD FRQFXUUqQFLD FRP WHDWUHV
D
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FLQHPHV VDOHV GH IHVWD L HVSHFWDFOHV UHVWDXUDQWV L EDUV PXVLFDOV KDXUDQ

E(Q HGLILFLV GHVWLQDWV D RILFLQHV GH VXSHUItFLH VXSHULRU D  P V KDXUDQ
GH SUHYHXUH GXHV SODFHV G DSDUFDPHQW FRPSOHPHQWjULHV GHVWLQDGHV D
WXULVPHVTXHHVGHVWLQDUDQDOSHUVRQDOGHFRQVHUJHULDRDOWUHVLTXHVHUDQ
HVSDLVFRPXQVGHO HGLILFL
 /RFDOV GHVWLQDWV D WHDWUHV FLQHPHV VDOHV GH IHVWD L HVSHFWDFOHV
UHVWDXUDQWVLEDUVPXVLFDOV
D (OV ORFDOV GHVWLQDWV D DFWLYLWDWV GH S~EOLFD FRQFXUUqQFLD FRP WHDWUHV
FLQHPHV VDOHV GH IHVWD L HVSHFWDFOHV UHVWDXUDQWV L EDUV PXVLFDOV KDXUDQ
GH SUHYHXUH XQD SODoD G DSDUFDPHQW SHU FDGD  ORFDOLWDWV GH O DIRUDPHQW
Pj[LPDGPqVHQHOORFDOGHTXqHVWUDFWLMDVLJXLHQHOPDWHL[HGLILFLRHQ
HVSDLVHGLILFDEOHVGHODPDWHL[DSDUFHOÂOD
(OQRPEUHPj[LPGHSODFHVSHUDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVVHUjHOGH
ODUHVHUYDREOLJDWzULD/DUHVWDHVGHVWLQDUDQDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVGH
GXHVURGHV
E(O FzPSXW GH O DIRUDPHQW Pj[LP DGPqV pV HO TXH V KDJL GHWHUPLQDW HQ OD
OOLFqQFLDFRUUHVSRQHQWGHO DFWLYLWDWTXHV DSURYLDWDOHIHFWH
 /RFDOVGHVWLQDWVDDFWLYLWDWVHVSRUWLYHV
D (OV ORFDOV GHVWLQDWV D DFWLYLWDWV HVSRUWLYHV KDXUDQ GH SUHYHXUH XQD SODoD
G DSDUFDPHQWSHUFDGDORFDOLWDWVGHO DIRUDPHQWPj[LPDGPqVHQHOORFDO
GH TXq HV WUDFWL MD VLJXL HQ HO PDWHL[ HGLILFL R HQ HVSDLV HGLILFDEOHV GH OD
PDWHL[DSDUFHOÂOD
(OQRPEUHPj[LPGHSODFHVSHUDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVVHUjHOGH
ODUHVHUYDREOLJDWzULD/DUHVWDHVGHVWLQDUDQDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVGH
GXHVURGHV
E(O FzPSXW GH O DIRUDPHQW Pj[LP DGPqV pV HO TXH V KDJL GHWHUPLQDW HQ OD
OOLFqQFLDFRUUHVSRQHQWGHO DFWLYLWDWTXHV DSURYLDWDOHIHFWH
F (OVHVSDLVRHVWDEOLPHQWVGHOHVLQVWDOÂODFLRQVHVSRUWLYHVTXHHVGHVWLQLQD
DOWUHVXVRVKDXUDQGHUHVHUYDUOHVSODFHVHQIXQFLyGHO ~VGHTXqHVWUDFWL
 ÒVLQGXVWULDO
D (OVHGLILFLVRORFDOVG ~VLQGXVWULDOGHQRYDSODQWDKDXUDQGHSUHYHXUHXQD
SODoD G DSDUFDPHQW SHU FDGD  P GH VXSHUItFLH ~WLO GHVWLQDGD D DTXHVW


~VHQHOPDWHL[HGLILFL
(OQRPEUHPj[LPGHSODFHVSHUDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVVHUjHOGH
ODUHVHUYDREOLJDWzULD/DUHVWDHVGHVWLQDUDQDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVGH
GXHVURGHV/HVDFWLYLWDWVLQGXVWULDOVTXHHVGHVHQYROXSLQGHQRXHQHGLILFLV
H[LVWHQWVSRGUDQXWLOLW]DUO HVSDLOOLXUHGHODSDUFHOÂODSHUDO DSDUFDPHQWHQ
VXSHUItFLHSHUzHQFDSFDVHOFRQIURQWDQWDODYLDS~EOLFD
E (Q OHV ]RQHV GHVWLQDGHV D PDJDW]HP VHJRQV DOOz SUHYLVW HQ O¶DXWRULW]DFLy
OOLFqQFLDRSHUPtVDPELHQWDOHVSRGUjSUHYHXUHXQDSODoDG DSDUFDPHQWSHU
FDGDPGHVXSHUItFLH~WLO
F 7RWVHOVORFDOVG ~VLQGXVWULDOGHVXSHUItFLHVXSHULRUDP~WLOVKDXUDQGH
GLVSRVDUDO LQWHULRUGHO HGLILFLRGHOORFDOG¶XQDSODoDSHUDDSDUFDPHQWVGH
FDPLRQVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHVXSHUItFLHPtQLPD[PHWUHV
SHUFDGDPRIUDFFLy
G (Q HOV SROtJRQV LQGXVWULDOV OD FjUUHJD L GHVFjUUHJD HV SRW UHDOLW]DU HQ XQ
HVSDLVHQ\DOLW]DWGHOHVPDWHL[HVGLPHQVLRQVDO LQWHULRUGHODSDUFHOÂOD/HV
SDUFHOÂOHV TXH GRQLQ IURQW D OD &DUUHWHUD 5HLDO SRGUDQ GLVSRVDU
H[FOXVLYDPHQW GH O HVSDL ODWHUDO R GHO IRQV SHU D DTXHVWD ILQDOLWDW / HVSDL
DGMDFHQWDOD&DUUHWHUD5HLDOV¶KDXUjGHGHVWLQDUDMDUGt
 ÒVKRWHOHULUHVLGqQFLHV
D (OVHGLILFLVG ~VKRWHOHUKRVWDOVSHQVLRQVUHVLGqQFLHVG HVWXGLDQWVRDOWUHV
HVWDEOLPHQWV G¶DOORWMDPHQW WHPSRUDO KDXUDQ GH UHVHUYDU XQD SODoD
G DSDUFDPHQW GH YHKLFOHV FDGD  SODFHV G DOORWMDPHQW L XQD SODoD
G DSDUFDPHQWSHUFDGDWUHEDOODGRUV
E 6LO HVWDEOLPHQWGLVSRVDGHFXLQDLREXJDGHULDKDXUjGHGLVSRVDUDO LQWHULRU
GH O HGLILFL G XQD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D FDPLRQV SHU D OD FjUUHJD L
GHVFjUUHJDGHVXSHUItFLHPtQLPD[PHWUHV
F 6L O HVWDEOLPHQW GLVSRVD GH UHVWDXUDQW KDXUDQ GH SUHYHXUH XQD SODoD
Sant Just Desvern 359
G DSDUFDPHQWFDGDORFDOLWDWVGHO DIRUDPHQWPj[LPDGPqVHQHOORFDOGH

D (OVHGLILFLVG ~VKRWHOHUKRVWDOVSHQVLRQVUHVLGqQFLHVG HVWXGLDQWVRDOWUHV
HVWDEOLPHQWV G¶DOORWMDPHQW WHPSRUDO KDXUDQ GH UHVHUYDU XQD SODoD
G DSDUFDPHQW GH YHKLFOHV FDGD  SODFHV G DOORWMDPHQW L XQD SODoD
G DSDUFDPHQWSHUFDGDWUHEDOODGRUV
E 6LO HVWDEOLPHQWGLVSRVDGHFXLQDLREXJDGHULDKDXUjGHGLVSRVDUDO LQWHULRU
GH O HGLILFL G XQD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D FDPLRQV SHU D OD FjUUHJD L
GHVFjUUHJDGHVXSHUItFLHPtQLPD[PHWUHV
F 6L O HVWDEOLPHQW GLVSRVD GH UHVWDXUDQW KDXUDQ GH SUHYHXUH XQD SODoD
G DSDUFDPHQWFDGDORFDOLWDWVGHO DIRUDPHQWPj[LPDGPqVHQHOORFDOGH
TXq HV WUDFWL MD VLJXL HQ HO PDWHL[ HGLILFL R HQ HVSDLV HGLILFDEOHV GH OD
PDWHL[DSDUFHOÂOD
 ÒVVDQLWDUL
D (OVHGLILFLVLORFDOVG ~VVDQLWDULTXHGLVSRVLQGHOOLWVKDXUDQGHUHVHUYDUXQD
SODoDG DSDUFDPHQWSHUFDGDOOLWV
E (OVHGLILFLVLORFDOVG ~VVDQLWDULTXHQRGLVSRVLQGHOOLWVKDXUDQGHUHVHUYDU
XQD SODoD G DSDUFDPHQW SHU FDGD  FRQVXOWRULV R VDOHV G DWHQFLy (Q
DTXHVWVFDVRVHVSRGUjMXVWLILFDUODWLQHQoDG XQDSODoDHQUqJLPGHOORJXHU
RSURSLHWDWILQVDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGHPHWUHVGHOORFDO
 ÒVFRPHUFLDODOGHWDOOLJUDQVPDJDW]HPVGHYHQGD
D 4XDQ OD VXSHUItFLH ~WLO G XQ HVWDEOLPHQW FRPHUFLDO H[FHGHL[L GH  P
FRPSXWDQW WRWV HOV HVSDLV GH O HVWDEOLPHQW H[FHSWH HO PDJDW]HP  FDOGUj
GLVSRVDUG XQDSODoDG DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVSHUFDGDPMDVLJXLHQHO
PDWHL[HGLILFLRHQHVSDLVHGLILFDEOHVGHODPDWHL[DSDUFHOÂOD
E 6LO HVWDEOLPHQWFRPHUFLDOGLVSRVDGHPDJDW]HPGHVXSHUItFLH~WLOVXSHULRUD
 P VLJXL TXLQD VLJXL OD VXSHUItFLH GHVWLQDGD D ~V FRPHUFLDO FDOGUj
UHVHUYDUDO LQWHULRUGHO HGLILFLXQDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDFDPLRQVSHUD
ODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHVXSHUItFLHPtQLPD[PHWUHVSHUFDGD


PRIUDFFLy
 ÒVFXOWXUDO
D (OV ORFDOV GHVWLQDWV D ~V FXOWXUDO FRP ELEOLRWHTXHV PXVHXV VDOHV
G H[SRVLFLRQV VDOHV GH FRQIHUqQFLHV R DXGLWRULV KDXUDQ GH UHVHUYDU XQD
SODoDFDGDORFDOLWDWVGHO DIRUDPHQWPj[LPDGPqVHQHOPDWHL[HGLILFLR
HQ]RQHVHGLILFDEOHVGHODPDWHL[DSDUFHOÂOD
(OQRPEUHPj[LPGHSODFHVSHUDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVVHUjHOGH
ODUHVHUYDREOLJDWzULD/DUHVWDHVGHVWLQDUDQDO DSDUFDPHQWGHYHKLFOHVGH
GXHVURGHV
E (O FzPSXW GH O DIRUDPHQW Pj[LP DGPqV pV HO TXH V KDJL GHWHUPLQDW HQ OD
OOLFqQFLDFRUUHVSRQHQWGHO DFWLYLWDWTXHV DSURYLDWDOHIHFWH
 $OWUHVXVRV
/HV UHVHUYHV SHU D DSDUFDPHQW HQ ORFDOV GHVWLQDWV D XVRV QR FRQWHPSODWV HQ
DTXHVWHV QRUPHV V DVVLPLODUDQ D XQ GHOV XVRV GHVFULWV L HQ WRW FDV D O RSFLy
PpVUHVWULFWLYD
'LPHQVLRQVPtQLPHVGHOHVSODFHV
D 3ODFHVG DXWRPzELOV
 (QILOHUDDFDGDSODoDV KDGHSRGHULQVFULXUHXQUHFWDQJOHGHPHWUHVGH
OODUJSHUPHWUHVG DPSODGDFRPDPtQLP
 (QEDWHULD HQTXDOVHYROLQFOLQDFLy DFDGDSODoDV KDGHSRGHULQVFULXUHXQ
UHFWDQJOHGHPHWUHVGHOODUJSHUPHWUHVG DPSODGDFRPDPtQLP
 /HV GLPHQVLRQV L HQWRUQ GH OHV SODFHV UHVHUYDGHV SHU D SHUVRQHV DPE
PRELOLWDW UHGXwGD HQ HO QRPEUH H[LJLW SHU OD QRUPDWLYD VHFWRULDO YLJHQW
VHUDQOHVTXHHQDTXHVWDHVGHWHUPLQLQ
 )LQV D XQ Pj[LP GHO  GHO WRWDO GH OHV SODFHV SHU D DXWRPzELOV SRGUDQ
WHQLUGLPHQVLRQVLQIHULRUVDOHVLQGLFDGHVDOVSXQWVDQWHULRUVGHPDQHUDTXH
V KL SXJXL LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH  PHWUHV GH OODUJ SHU  PHWUHV
G DPSODGD
 8QGHOHVSODFHVHQEDWHULDKDXUDQGHVHUGHGLPHQVLRQVVXSHULRUVGH
PDQHUDTXHV KLSXJXLLQVFULXUHXQUHFWDQJOHGHPHWUHVGHOODUJSHU
PHWUHVG DPSODGDFRPDPtQLP
 Desvern
/¶DOWXUDOOLXUHPtQLPDGHOHVSODFHVG¶DSDUFDPHQWVHUjGHPHWUHV
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)LQV D XQ Pj[LP GHO  GHO WRWDO GH OHV SODFHV SHU D DXWRPzELOV SRGUDQ
WHQLUGLPHQVLRQVLQIHULRUVDOHVLQGLFDGHVDOVSXQWVDQWHULRUVGHPDQHUDTXH
V KL SXJXL LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH  PHWUHV GH OODUJ SHU  PHWUHV
G DPSODGD
 8QGHOHVSODFHVHQEDWHULDKDXUDQGHVHUGHGLPHQVLRQVVXSHULRUVGH
PDQHUDTXHV KLSXJXLLQVFULXUHXQUHFWDQJOHGHPHWUHVGHOODUJSHU
PHWUHVG DPSODGDFRPDPtQLP
 /¶DOWXUDOOLXUHPtQLPDGHOHVSODFHVG¶DSDUFDPHQWVHUjGHPHWUHV
E 3ODFHVSHUDYHKLFOHVDPEGXHVURGHV
$ FDGD SODoD V KD GH SRGHU LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH  PHWUHV GH OODUJ SHU 
PHWUHG DPSODGD
 'LPHQVLRQV PtQLPHV GHOV DFFHVVRV UDPSHV jUHHV GH PDQLREUHV LOORWV L
YRUHUHV
(O UDGL GH FXUYDWXUD PHVXUDW D O HL[ GH FDGD FDUULO GH FLUFXODFLy VHUj VXSHULRU D 
PHWUHV (OV WUDPV GH UDPSHV HQ FRUED LQFUHPHQWDUDQ HQ  FHQWtPHWUHV O DPSODGD
OOLXUHGHODPDWHL[D

$UWLFOH5HJOHVVREUHODSUHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHGLILFLV

4XDQO¶HGLILFLHVGHVWLQLDPpVG¶XQ~VGHOVH[SUHVVDWVDO¶DUWLFOHDQWHULRUHOQRPEUH
PtQLPGHSODFHVG¶DSDUFDPHQWKDGHVHUHOTXHUHVXOWLGHOVGLIHUHQWVXVRV
(OTXHV¶KDGLVSRVDWDO¶DUWLFOHDQWHULRUVREUHSUHYLVLRQVPtQLPHVG¶DSDUFDPHQWVpV
WDPEp DSOLFDEOH DOV HGLILFLV TXH VLJXLQ REMHFWH G¶DPSOLDFLy GHO YROXP HGLILFDW /D


SUHYLVLyKDGHVHUODFRUUHVSRQHQWDO¶DPSOLDFLy
7DPEpV¶KDXUDQG¶DSOLFDUOHVUHJOHVVREUHSUHYLVLRQVG¶DSDUFDPHQWVDOVFDVRVGH
PRGLILFDFLyG¶HGLILFLVRLQVWDOÂODFLRQVTXHFRPSRUWLQXQFDQYLG¶~VGHOORFDOHGLILFLR
HVWDEOLPHQW
$WUDYpVGH3ODQV(VSHFLDOVR3ODQVGH0LOORUD8UEDQDLTXDQHVMXVWLILTXLSHUOHV
SHFXOLDULWDWV GHO VHFWRU HV SRGUj DXWRULW]DU OD VXEVWLWXFLy WRWDO R SDUFLDO GH OHV
SUHYLVLRQVG HVSDLVG DSDUFDPHQWREOLJDWRULVSHUODG HVSDLVFRQWLJXVG DSDUFDPHQW
GHQRYDFUHDFLy(QDTXHVWVFDVRVHOSODQHMDPHQWUHJXODUjHOVSDUjPHWUHVGHOHV
HGLILFDFLRQVUHVXOWDQWVLOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODXUEDQLW]DFLy
(QHOVHGLILFLVG KDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDGRVVDWVHQILOHUDGHQRYDSODQWDVREUHXQD
~QLFD SDUFHOÂOD V DGPHWUj QRPpV XQ DFFpV L XQD VRUWLGD FRPXQD GHV GHO YLDO D
O¶DSDUFDPHQWGHOVRODU

$UWLFOH&RQGLFLRQVGHOVDSDUFDPHQWV

/¶DPSODGDGHOVDFFHVVRVDOVDSDUFDPHQWVQRSRGUjVHULQIHULRUDPSHUDWRWV
GRV VHQWLWV GH FLUFXODFLy L D  P SHU D XQ VRO VHQWLW (Q HOV DFFHVVRV SHU D GREOH
FLUFXODFLy DTXHVWD DPSODGD V¶KDXUj GH UHVSHFWDU D O¶HQWUDGD GH O¶DSDUFDPHQW L DO
WUDPFRUUHVSRQHQWFRPDPtQLPDOVTXDWUHSULPHUVPHWUHVDSDUWLUGHO¶HQWUDGD
(OV DSDUFDPHQWV TXH QR GLVSRVLQ GH SODFHV UHVHUYDGHV SHU D SHUVRQHV DPE
PRELOLWDWUHGXwGDSRGUDQWHQLUXQ~QLFDFFpVSHUDYHKLFOHVLYLDQDQWVGHPHWUHV
G DPSODGD(OVDSDUFDPHQWVDPEFDSDFLWDWSHUDPpVGHTXDUDQWDSODFHVKDXUDQ
GH FRPSWDU DPE DFFHVVRV SHU D YLDQDQWV GHV G XQ HVSDL S~EOLF VHSDUDWV GH
O¶DFFpVGHYHKLFOHVLSURWHJLWVDGLHQWPHQWLDPEXQDDPSODGDPtQLPDGHP
(OV DFFHVVRV D O DSDUFDPHQW KDXUDQ GH UHDOLW]DUVH SHU VzOV GHVWLQDWV
SUHIHUHQWPHQWDYLDOLWDWLHQFDVG¶DFFpVSHUDOWUHV]RQHVS~EOLTXHVTXHSXJXLQVHU
DGPHVHVFDOJDUDQWLUTXHQRDIHFWDUDQODIXQFLRQDOLWDWG¶DTXHVWHVLSUHYHQLUQHHO
PDQWHQLPHQWSHOVEHQHILFLDULV

'LVSRVLFLyDGGLFLRQDO

$PE PRWLX GH OD PRGLILFDFLy GHOV DUWLFOHV    L  GH OHV 1RUPHV
8UEDQtVWLTXHV GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj TXHGHQ GHURJDWV DO PXQLFLSL GH 6DQW -XVW
'HVYHUQHOVVHJHQWVDUWLFOHVGHOHV2UGHQDQFHVPHWURSROLWDQHVG¶HGLILFDFLy
 $SDUWDWGHO¶DUWLFOHDSDUWDWGHO¶DUWLFOHLDSDUWDWGHO¶DUWLFOH
299 I 300
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DGPHVHVFDOJDUDQWLUTXHQRDIHFWDUDQODIXQFLRQDOLWDWG¶DTXHVWHVLSUHYHQLUQHHO
PDQWHQLPHQWSHOVEHQHILFLDULV


'LVSRVLFLyDGGLFLRQDO

$PE PRWLX GH OD PRGLILFDFLy GHOV DUWLFOHV    L  GH OHV 1RUPHV
8UEDQtVWLTXHV GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj TXHGHQ GHURJDWV DO PXQLFLSL GH 6DQW -XVW
'HVYHUQHOVVHJHQWVDUWLFOHVGHOHV2UGHQDQFHVPHWURSROLWDQHVG¶HGLILFDFLy
 $SDUWDWGHO¶DUWLFOHDSDUWDWGHO¶DUWLFOHLDSDUWDWGHO¶DUWLFOH

'LVSRVLFLyILQDO

$TXHVWDPRGLILFDFLyGHOVDUWLFOHV LGHOHV1RUPHV8UEDQtVWLTXHVGHO
3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj HQWUDUj HQ YLJRU HO GLD VHJHQW D OD VHYD SXEOLFDFLy DO 'LDUL
2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D

Santa Coloma de Gramenet


• Modificació dels articles 225, 298, 299 i
300 de les Normes urbanístiques del PGM,
per a la regulació de l’ús d’habitatge en
planta baixa i previsió d’aparcaments en
els edificis, a Santa Coloma de Gramenet.
Aprovada definitivament Resolució del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de 20 de juny de
2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02).
Modificació de l’article 225 de les N.U. per a la re‑
gulació de l’ús d’habitatge en planta baixa
Sobre la redacció inicial de l’article 225 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es
proposa la següent redacció:
1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus
d’ordenació de l’edificació segons les normes següents:
a. Als tipus d’ordenació segons alineació de vial,
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el
paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en
els punts de major i menor cota, respectivament
que corresponen a la parcel·la.
En els casos en què a conseqüència del pendent
existeix més d’una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per
planta baixa per cada tram de frontal de parcel·la
de la posició inferior.
En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials
oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada
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front, com si es tractés de parcel·les diferents la
profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà
 de
l’illa.
b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la
consideració de planta baixa aquella planta o part
d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
c. Als altres tipus d’ordenació d’edificació la planta
baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota
de referència de planta baixa tal com es defineix a
l’article 261 d’aquestes Normes.
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la
següent:
Tipus
d’ordenació

Altra referència

Edificació segons
alineacions de
vial
Edificació aïllada
Altres tipus
d’ordenació

Alçada

3,70 m
Planta baixa oberta
Planta baixa
tancada

3,00 m
2,50 m
2,75 m

Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i de
3,70 m. per a amplades menors a 20 m.
3. No es permet el desdoblament de la planta baixa
amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es
permeten els altells en planta baixa quan formin
unitat física i funcional amb el local ubicat a l’esmentada planta i no tinguin accés independent
des de l’exterior, i s’hauran de complir les condicions següents:
a. Els altells s’han de separar un mínim de 3 m. de
la façana de l’edifici.
b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior
es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima
es redueix en l’esmentada part a 2,10 m. No es
permet la seva construcció quan no es puguin assolir aquestes alçades.
c. L’altell no podrà prolongar-se i ocupar l’espai
lliure interior d’illa. No es permeten els entresolats
en les edificacions que tant sols tinguin façana a
passatges.
d. La construcció dels altells no ha d’implicar distorsió en la composició estètica de la façana de
l’edifici.
Les solucions de reculada de la planta baixa per
efecte de la construcció d’altells, s’han de regir
per aquestes Normes pel que fa a les reculades
de l’edificació. Els ajuntaments respectius podran
limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als
àmbit determinats que constitueixen un context
històric o tradicional.
e. Els altells no constitueixen superfície de sostre
edificable independent de la planta baixa i no són
atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que pugui
ser ordenada mitjançant estudis de detall.
5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es
permet les plantes altell.
6. Als altres tipus d’ordenació les plantes altell es
podran admetre quan això ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al
còmput d’edificabilitat.
7. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial
s’estableixen les següents condicions per a l’admissió d’habitatges a planta baixa:
a. No ha de suposar increment de la densitat
d’habitatges admesa en la parcel·la per raó de la
qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
b. Quan alguna estància-menjador o dormitori
tingui façana a l’espai lliure interior d’illa, la part
d’aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà
de restar sense edificar en planta baixa en tota
la seva superfície. Aquesta superfície, però, es
computarà com a construïda a efectes del càlcul
de la densitat d’habitatges. En supòsit d’aplicació

d’aquest apartat, el solar passarà a tenir la condició d’indivisible, condició que es constituirà mitjançant inscripció registral en l’historial de la finca,
la seva mancança serà motiu suficient de denegació de la llicència d’ús i ocupació.
c. Aquest espai, en front de les estàncies-menjador o sales, tindrà una fondària mínima de 6 m.
i una amplada mínima de 4,50 m., el paviment del
qual estarà com a màxim 1 m. per sobre de la
cota superior del paviment definitiu de la dependència a ventilar o il·luminar.
d. L’ús d’habitatge en planta baixa resta limitat a
la part d’aquesta, delimitada entre l’alineació a vial
i el límit de la fondària edificable resultant.
8. La construcció d’entresolats en els habitatges de
planta baixa haurà de complir totes les condicions
d’aquest i a més les següents:
a. La superfície mínima en planta baixa de cada
habitatge, sense considerar la de l’altell, serà de
36 m2 útils, i haurà de tenir inclosa alguna de les
peces principals de l’habitatge.
b. No es permet la ventilació de les dependències
que sigui obligatori compartimentar, únicament a
través del doble espai de la planta baixa produït
per la reculada de l’entresolat.
c. En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entresolat
serà de 2,50 m.
d. La superfície construïda de l’altell destinat a
habitatge en cap cas podrà sobrepassar la que
resultés de construir en planta baixa, la porció de
solar edificable comprès entre la línia de fondària
edificable i el fons del solar.
e. L’ús de la planta altell com habitatge resta prohibit, a més de per incompliment d’algun punt o
apartat anterior, en les següents situacions:
– En el cas d’habitatge unifamiliar.
– En el cas que el pati interior d’illa resultes inedificable en planta baixa per aplicació de l’article 243
de les N.U. del PGM.
– En el cas que la possible superfície útil de l’altell
destinat a habitatge, sense comptabilitzar l’escala
d’accés al mateix, fos inferior a 6 m2.
– En el cas d’edificis inclosos al Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Modificació dels articles 298, 299 i 300 de les N.U.
del PGM per a la previsió d’aparcaments en els
edificis
Sobre la redacció inicial dels articles de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità aprovat
definitivament per la Corporació Metropolitana el 14
de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es proposa la
següent redacció:
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Modificació de l’article 298 de les N.U.
Es revisa i s’amplia l’apartat 2,  modificant els
subapartats A, E, F i ampliant-lo amb l’apartat I:
2. Les places mínimes que s’hauran de preveure són
les següents:
A. Edificis d’habitatges:
a. En sòl urbà, dues places d’aparcament per habitatges de més de 130 m2 construïts, i una plaça
d’aparcament per habitatges de superfície igual o
menor de 130 m2.
b. En sòl urbanitzable objecte d’un Pla parcial, les
que es fixin en el mateix, amb un mínim d’una per
cada 100 m2 construïts d’edificació. L’estàndard
legal es completarà a través de la reserva de superfície d’aparcament.
c. En sòl urbà objecte d’un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en el mateix, amb
un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100
m2 construïts de sostre edificable potencial.
E. Teatres, cinemes, sales de festes, sales d’espectacles, palaus o sales de congressos o convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs.
a. Una plaça d’aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, en el que excedeixi de cinc-centes
una plaça per cada deu.
F. Hotels, residències i similars.
a. Hotels de quatre o cinc estrelles, una plaça
d’aparcament per cada tres habitacions.
b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc
habitacions.
c. En la resta de categories o usos assimilats, una
plaça per cada sis habitacions.
I. Tallers de reparació de vehicles.
La superfície destinada a aparcament serà com a
mínim d’una vegada la destinada a la de taller, en
casos justificats, es podrà comptabilitzar part de
la superfície destinada a taller com a superfície utilitzable i computable per a aparcament, aquesta
tindrà que restar lliure de maquinària i no formarà
part de la zona de treball al voltant de taulells i maquinària (80 cm com a mínim). En el cas específic
de tallers de motocicletes, la superfície a computar
serà la meitat de la destinada a taller, i també justificadament es podrà comptabilitzar la part de taller
que reuneix les condicions esmentades com a superfície computable d’aparcament.
Modificació de l’article 299 de les N.U.
Es modifica l’apartat 6 i s’inclouen els 7 i 8.
6. Prèvia autorització municipal, es podran substituir
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total o parcialment les previsions d’espais per a
aparcament en els edificis per la previsió d’espais
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el
sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetés o ho exigís, però
l’autorització establirà les condicions pertinents
per garantir la impossibilitat de què uns mateixos
aparcaments puguin servir per a diferents edificis.
7. L’Ajuntament podrà alliberar total o parcialment
del compliment de les previsions d’aparcament
en les condicions establertes, quan allò resulti
aconsellable, ateses les següents circumstàncies
o d’altres anàlogues:
a. Condicions d’accessibilitat determinades per
les característiques físiques de la xarxa viària del
sector (dimensions de voreres, ús de vianants,
amplada de vials...)
b. Característiques de la parcel·la o finca.
c. Característiques de l’edificació actual que es
conservi, atenent especialment al seu grau de
consolidació i la concurrència d’algunes de les
condicions assenyalades en l’article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
d. En general, qualsevol altres circumstància que no
permeti la seva ubicació en el propi edifici o en terrenys ocupables en subsòl de la pròpia finca o quan
per això calgués de mitjans tècnics extraordinaris o
solucions notòriament desproporcionades.
Per això caldrà petició expressa de l’interessat a
l’Ajuntament, acompanyada de la documentació
acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència d’obres.
8. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat dels
casos degudament justificats, ateses les característiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15
m. de façana o fracció.
Modificació de l’article 300 de les N.U.
Es modifica l’apartat 2, quedant redactat de la
següent manera:
2. Els aparcaments amb capacitat no superior a
quinze places podran tenir un únic accés per a
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, independentment de l’amplada del carrer des del que
tingui accés. Els aparcaments amb capacitat per
a més de quaranta places hauran de comptar
amb accés per a vianants des de l’exterior separat
de l’accés de vehicles o adequadament protegit i
amb una amplada mínima de 0,90 m.

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
• Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits a l’entorn de l’IES Numància
i parc Sandino, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Aprovada definitivament

VXUEDQtVWLTXHVGHODPRGL¿FDFLySXQWXDOGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjDOVjPELWVDO¶HQWRUQ
pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 10 de juliol de 2007. (DOGC núm. 4970 de 18/09/2007).


1250$7,9$ 85%$1Ë67,&$ '( /$ 02',),&$&,Ï 38178$/ '(/ 3/$ *(1(5$/
0(75232/,7¬$/6¬0%,76$/¶(17251'(/¶,(6180¬1&,$,3$5&6$1',12'(6$17$
&2/20$'(*5$0(1(7


&$3Ë72/',6326,&,216*(1(5$/6

$UW&RQGLFLRQVGHO¶RUGHQDFLyFRPXQHVDWRWVHOVjPELWVG¶DFWXDFLy

/HV FRQGLFLRQV G¶RUGHQDFLy XUEDQtVWLFD GH FDGD XQD GH OHV ]RQHV GH SODQHMDPHQW HV GHWDOOHQ D
FRQWLQXDFLy

3HUDODUHVWDGHSDUjPHWUHVQRGHILQLWVHQODSUHVHQWQRUPDWLYDV¶HVWDUjDOTXHHVGLVSRVDHQOHV
1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj

&$3Ë72/5(*8/$&,Ï'(/66,67(0(6

$UW6LVWHPDG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVFODX+'

'HILQLFLy

$TXHVWDTXDOLILFDFLyFRUUHVSRQDOVzOGHOPXQLFLSLGH6DQWD&RORPDGH*UDPHQHWTXHHVGHVWLQDDOD
UHDOLW]DFLy G¶DFWXDFLRQV S~EOLTXHV G¶KDELWDWJH GLULJLGHV D VDWLVIHU HOV UHTXHULPHQWV WHPSRUDOV GH
FROÂOHFWLXV GH SHUVRQHV DPE QHFHVVLWDWV G¶DVVLVWqQFLD R HPDQFLSDFLy MXVWLILFDGHV HQ SROtWLTXHV
VRFLDOVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLG¶8UEDQLVPHFRPSDWLEOHV
DPEXVRVG¶HTXLSDPHQWVS~EOLFV

/DQRYDTXDOLILFDFLyG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVV¶LQWHJUDFRPDXQ~VGRWDFLRQDOHVSHFtILFGLQV
GHOVVLVWHPHVGHO3*0TXHHVGHVHQYROXSDHQWHUUHQ\VGHGRPLQLS~EOLF

7LSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV

(Q IXQFLy GHO FROÂOHFWLX DO TXDO YDQ GHVWLQDWV HV GLVWLQJHL[HQ HOV WLSXV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV
VHJHQWV

D
+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVFODX+'M
E
+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDJHQWJUDQFODX+'J
F
(QOHVDFWXDFLRQVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVGHILQLGHVDOVDSDUWDWVD LE V¶KLSRGUDQSUHYHXUH
FRPD~VQRSULQFLSDOKDELWDWJHVGHVWLQDWVDFROÂOHFWLXVDPEQHFHVVLWDWVG¶DWHQFLyVRFLDOTXH
REHHL[HQDSURJUDPHVVRFLDOVSUqYLDPHQWFRQFUHWDWV

0LWMDQoDQW OD WUDPLWDFLy GH OD FRUUHVSRQHQW PRGLILFDFLy GHO 3*0 HV SRGUDQ LQWHJUDU HQ DTXHVWD
TXDOLILFDFLyUHVHUYHVGHVzOSHUDODFRQVWUXFFLyG¶KDELWDWJHVS~EOLFVGHVWLQDWVDG¶DOWUHVFROÂOHFWLXV
DPEUHTXHULPHQWVDQjOHJVDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOH

/DFRQFUHFLyGHOGHVWtGHOVzODXQGHOVWLSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVRODPXWDFLyGHOVMDDVVLJQDWV
UHTXHULUj OD WUDPLWDFLy G¶XQ 3OD HVSHFLDO XUEDQtVWLF R G¶XQ 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHO FDV TXH OD
PRGLILFDFLyGHO3*0QRKDJXpVFRQFUHWDWHOWLSXVRSHUPRGLILFDUHOGHILQLWSHUDTXHVWD

'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODX+'

(OV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV HV SURPRXUDQ HQ UqJLP GH OORJXHU L HQ OHV FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQoDPHQWG¶DFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH

(O VLVWHPD G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF UHTXHUHL[ OD WLWXODULWDW S~EOLFD GHO VzO VHQV SHUMXGLFL GH OD
XWLOLW]DFLy SHU D OD FRQVWUXFFLy L H[SORWDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV GH OHV IRUPHV GH JHVWLy
SUHYLVWHVDODOHJLVODFLyDSOLFDEOH
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/¶REWHQFLy GHO VzO DPE DTXHVWD GHVWLQDFLy HV SURGXHL[ Ep SHU FHVVLy JUDWXwWD HQ DSOLFDFLy GH OD

JPOT


/DFRQFUHFLyGHOGHVWtGHOVzODXQGHOVWLSXVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVRODPXWDFLyGHOVMDDVVLJQDWV
UHTXHULUj OD WUDPLWDFLy G¶XQ 3OD HVSHFLDO XUEDQtVWLF R G¶XQ 3OD GH PLOORUD XUEDQD SHO FDV TXH OD
PRGLILFDFLyGHO3*0QRKDJXpVFRQFUHWDWHOWLSXVRSHUPRGLILFDUHOGHILQLWSHUDTXHVWD

'HVHQYROXSDPHQWLJHVWLyGHOVVzOVFODX+'

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 1~P±
(OV KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV HV SURPRXUDQ HQ UqJLP GH OORJXHU
L HQ OHV FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQ
DFROOLUVHDOHVPHVXUHVGHILQDQoDPHQWG¶DFWXDFLRQVSURWHJLGHVHQPDWqULDG¶KDELWDWJH

(O VLVWHPD G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF UHTXHUHL[ OD WLWXODULWDW S~EOLFD GHO VzO VHQV SHUMXGLFL GH OD
XWLOLW]DFLy SHU D OD FRQVWUXFFLy L H[SORWDFLy GHOV KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV GH OHV IRUPHV GH JHVWLy
SUHYLVWHVDODOHJLVODFLyDSOLFDEOH

/¶REWHQFLy GHO VzO DPE DTXHVWD GHVWLQDFLy HV SURGXHL[ Ep SHU FHVVLy JUDWXwWD HQ DSOLFDFLy GH OD
OHJLVODFLyXUEDQtVWLFDEpSHUH[SURSLDFLyIRUoRVDEpSHUFHVVLyRQHURVDSHUDFRUGDPEODSURSLHWDW
FRQVWLWXLQWHQDTXHVWFDVXQGUHWGHVXSHUItFLHRGUHWDQjOHJDIDYRUGHOFHGHQWSHUDODFRQVWUXFFLyL
H[SORWDFLyGHOVKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUXQWHUPLQLPj[LPGHFLQTXDQWDDQ\V


+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHV+'M

(V TXDOLILFD FRP D KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV FODX +'M HO VzO TXH HV GHVWLQD D OD
FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ UqJLP GH OORJXHU DVVHTXLEOH GHVWLQDW H[SUHVVDPHQW D OD JHQW MRYH SHU
IDFLOLWDUDDTXHVWFROÂOHFWLXO¶DFFpVDO¶KDELWDWJHGLQVGHODFLXWDW

/¶HGLILFDFLyHQHOVVzOVTXDOLILFDWVG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDMRYHVV¶DMXVWDUjDOWLSXVG¶RUGHQDFLy
LQWHQVLWDW HGLILFDWzULD L FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHILQLWV SHU D FDGDVFXQ GHOV VzOV DPE DTXHVWD
TXDOLILFDFLyG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHO¶HQWRUQ

(OV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D MRYHV KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV PtQLPHV
G¶KDELWDELOLWDW GHO 'HFUHW  GH  G¶RFWXEUH VREUH UHTXLVLWV PtQLPV G¶HGLILFDELOLWDW HQ HOV
KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV PHWURSROLWDQHV G¶HGLILFDFLy G¶DSOLFDFLy
VLPXOWjQLD


/DVXSHUItFLH~WLOGHOVDOORWMDPHQWVQRSRWVHUVXSHULRUDP 

/DVXSHUItFLHPj[LPDSURWHJLEOHSHUDOILQDQoDPHQWpVGHP~WLOVTXHHVSRWLQFUHPHQWDUHQXQ
 FRP D Pj[LP SHU LQFORXUHKL OD FRUUHVSRQHQW DOV VHUYHLV FRPXQV eV D GLU OD VXSHUItFLH
Pj[LPDSURWHJLEOHpVGHP

(OVXVRVGRWDFLRQDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0FRPSDWLEOHVDPE
O¶KDELWDWJHV¶DGPHWHQFRPD~VQRSULQFLSDO

(QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJH

+DELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDJHQWJUDQ+'J

(VTXDOLILFDFRPDKDELWDWJHVGRWDFLRQDOVSHUDJHQWJUDQFODX+'JHOVzOTXHHVGHVWLQDDOD
FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ UqJLP GH OORJXHU DVVHTXLEOH GHVWLQDWV H[SUHVVDPHQW D OD JHQW JUDQ
DXWzQRPDOHVFLUFXPVWjQFLHVVRFLRIDPLOLDUVGHODTXDOQROLSHUPHWHQURPDQGUHDODVHYDOODU

/¶HGLILFDFLy HQ HOV VzOV TXDOLILFDWV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D OD JHQW JUDQ V¶DMXVWDUj DO WLSXV
G¶RUGHQDFLy LQWHQVLWDW HGLILFDWzULD L FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy GHILQLWV SHU D FDGDVFXQ GHOV VzOV DPE
DTXHVWDTXDOLILFDFLyG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVGHO¶HQWRUQ

(OV VzOV TXDOLILFDWV G¶KDELWDWJHV SHU D OD JHQW JUDQ HV GHVWLQDUDQ D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV HQ
UqJLPGHOORJXHUDVVHTXLEOHLDMXVWDWVDODWLSRORJLDTXHHVGHILQHL[FRPDKDELWDWJHVWXWHODWVSHUDOD
JHQW JUDQ HQ HO 'HFUHW  GH  GH MXOLRO GH 5HJXODFLy GHO 6LVWHPD &DWDOj GH 6HUYHLV
6RFLDOV

(OV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV SHU D OD JHQW JUDQ KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV PtQLPHV
G¶KDELWDELOLWDW GHO 'HFUHW  GH  G¶RFWXEUH VREUH UHTXLVLWV PtQLPV G¶KDELWDELOLWDW HQ HOV
KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV PHWURSROLWDQHV G¶HGLILFDFLy G¶DSOLFDFLy
VLPXOWjQLD

(OVXVRVGRWDFLRQDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0FRPSDWLEOHVDPE
O¶KDELWDWJHV¶DGPHWHQFRPD~VQRSULQFLSDO
366  Santa Coloma de Gramenet
(QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJH



G¶KDELWDELOLWDW GHO 'HFUHW  GH  G¶RFWXEUH VREUH UHTXLVLWV PtQLPV G¶KDELWDELOLWDW HQ HOV
KDELWDWJHV L GH OD FqGXOD G¶KDELWDELOLWDW L OHV 2UGHQDQFHV PHWURSROLWDQHV G¶HGLILFDFLy G¶DSOLFDFLy
VLPXOWjQLD

(OVXVRVGRWDFLRQDOVGHILQLWVDO¶DUWLFOHGHOHV1RUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3*0FRPSDWLEOHVDPE
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
O¶KDELWDWJHV¶DGPHWHQFRPD~VQRSULQFLSDO

(QSODQWDEDL[DV¶DGPHWHQWDPEpHOVVHUYHLVFRPSOHPHQWDULVGHO¶KDELWDWJH

'LVSRVLFLyDGGLFLRQDO

(OSODQHMDPHQWSRGUjSUHYHXUHODLQFRUSRUDFLyGHQRXVVzOVDODTXDOLILFDFLyGHGRWDFLyG¶KDELWDWJHV
SHUDMRYHVLSHUDJHQWJUDQHQHOPDUFGHOHV SROtWLTXHVVRFLDOVTXHHVGHILQHL[HQDO¶HIHFWH/D
PDWHULDOLW]DFLyGHODTXDOLILFDFLyFODX+'HQDTXHVWVVzOVUHTXHULUjODWUDPLWDFLyGHODFRUUHVSRQHQW
PRGLILFDFLyGHO3*0

(Q HO FDV G¶LQFRUSRUDU VzOV TXDOLILFDWV DQWHULRUPHQW G¶HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL OD 03*0 KDXUj GH
MXVWLILFDUTXHQRHVFRPSURPHWHQOHVUHVHUYHVG¶HTXLSDPHQWGHODFLXWDWPLWMDQoDQWODLQFRUSRUDFLy
G¶XQ HVWXGL G¶LQFLGqQFLD GH OD SURSRVWD HQ UHODFLy DPE HO EDODQo GHO VzO G¶HTXLSDPHQW SUHYLVW SHO

SODQHMDPHQW

$UW  5HJXODFLy GH O¶HGLILFDFLy D O¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO SHU D MRYHV FODX +'M SUHYLVW DO
FDUUHUGHO1RUG

2UGHQDFLyGHO¶HGLILFDFLy

/¶HGLILFDFLyV¶DMXVWDUjDOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVYROXPHWULDHVSHFtILFD

3HUtPHWUHUHJXODGRU
%JTQPTJ

/¶RFXSDFLy GH O¶HGLILFDFLy KD GH TXHGDU LQFORVD GLQV GHO SHUtPHWUH UHJXODGRU GHILQLW DO SOjQRO
G¶RUGHQDFLyQ~P³¬PELW,(61XPjQFLD±SODQHMDPHQWSURSRVDW´(VSRGHQLQFORXUHHOHPHQWVGH
SRU[R

/D]RQDGHILQLGDFRPD1(VHUjGHVWLQDGDDO¶~VGHMDUGLQVHVSDLVOOLXUHVLDFFHVVRV

3HUILOUHJXODGRU

6¶DSOLFDHQHOSHUtPHWUHHGLILFDEOHXQDDOoDGDPj[LPDGHPHWUHVFRUUHVSRQHQWDSODQWDEDL[D
LGXHVSODQWHVSLV

9ROXPVVRWDUDVDQWVzFRO

6¶DGPHWODSRVVLELOLWDWGHVLWXDUXQDSODQWDVzFROTXHQRFRPSXWDUjDO¶HIHFWHGHFDOFXODUHOVRVWUH
HGLILFDEOH HQWUH OD FRWD GHO QRX YLDO L OD FRWD GH OD SDUW SRVWHULRU GH OD SDUFHOÂOD DPE XQD DOoDGD
Pj[LPDGHPHWUHV

$TXHVWVzFROHVSRGUjHVWHQGUHFRPDVRWHUUDQLGHOFRVSULQFLSDOILQVDODIDoDQDSRVWHULRUG¶DTXHVW

9ROXPVRWDUDVDQW±VRWHUUDQL

7LQGUDQODFRQVLGHUDFLyGHSODQWDVRWHUUDQLOHVTXHHVWLJXLQSHUVRWDGHODSODQWDEDL[DLQRSRGUDQ
VREUHSDVVDUODSURMHFFLyGHOFRVSULQFLSDOHGLILFDW

'HQVLWDW


/¶HGLILFDELOLWDWPj[LPDSHUPHVDVHUjGHP VRVWUHLHOQRPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVVHUjGH

$UW5HJXODFLyGHO¶HGLILFDFLyDO¶HTXLSDPHQWGRFHQWH[LVWHQWDOD]RQDD',(61XPjQFLD

'LVSRVLFLRQVJHQHUDOV

3HU D OD VHYD UHJXODFLy VHUDQ YLJHQWV OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 HQ HO VHX &DStWRO  ±
(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVLVHUYHLVWqFQLFVPHWURSROLWDQV

(TXLSDPHQWGHWLWXODULWDWS~EOLFDTXHHVGHVWLQDUjDXVRVGRFHQWVG¶DFRUGDPEO¶DUWDSDUWDWD 
GHOHV1188GHO3*0
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7LSXVG¶RUGHQDFLy

JPOT


3HU D OD VHYD UHJXODFLy VHUDQ YLJHQWV OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3*0 HQ HO VHX &DStWRO  ±
(TXLSDPHQWVFRPXQLWDULVLVHUYHLVWqFQLFVPHWURSROLWDQV

(TXLSDPHQWGHWLWXODULWDWS~EOLFDTXHHVGHVWLQDUjDXVRVGRFHQWVG¶DFRUGDPEO¶DUWDSDUWDWD

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
GHOHV1188GHO3*0

7LSXVG¶RUGHQDFLy

(O WLSXV G¶RUGHQDFLy UHVSRQ D OD ]RQD VXEMHFWD D RUGHQDFLy YROXPqWULFD HVSHFtILFD HQ OD VHYD
PRGDOLWDWIOH[LEOH

(GLILFDELOLWDW

/¶tQGH[Pj[LPG¶HGLILFDELOLWDWVHUjGHPVRVWUHPVzO

2FXSDFLy


/¶RFXSDFLyPj[LPDSHUPHVDVHUjGHO

&$3Ë72/5(*8/$&,Ï=21(6'(67,1$'(6$$352),7$0(1735,9$7

$UW&RQGLFLRQVUHJXODGRUHVGHO¶HGLILFDFLyUHVLGHQFLDO=RQD

'LVSRVLFLRQVJHQHUDOV

3HUDODVHYDUHJXODFLyVHUjYLJHQWODQRUPDWLYDGHO3*0HQHOVVHXVDUWLFOHVL

'¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHO'HFUHWOHJLVODWLXGHGHMXOLROSHOTXDOV¶DSURYDHO7H[WUHIyV
GH OD /OHL G¶XUEDQLVPH HV UHVHUYDUj SHU D OD FRQVWUXFFLy G¶KDELWDWJHV GH SURWHFFLy HO  GHO
VRVWUHTXHHVTXDOLILTXLSHUDO¶~VUHVLGHQFLDO

7LSXVG¶RUGHQDFLy

(O WLSXV G¶RUGHQDFLy UHVSRQ D OD ]RQD VXEMHFWD D RUGHQDFLy YROXPqWULFD HVSHFtILFD HQ OD VHYD
PRGDOLWDWIOH[LEOH

(GLILFDELOLWDW



/¶HGLILFDELOLWDW Pj[LPD SHUPHVD pV G¶ P VRVWUHP VzO DPE XQD GHQVLWDW Pj[LPD GH 
KDELWDWJHV

3HUtPHWUHUHJXODGRU

/¶RFXSDFLy GH O¶HGLILFDFLy KD GH TXHGDU LQFORVD GLQV GHO SHUtPHWUH UHJXODGRU GHILQLW DO SOjQRO
G¶RUGHQDFLyQ~P³¬PELW,(61XPjQFLD±SODQHMDPHQWSURSRVDW´(VSRGHQLQFORXUHHOHPHQWVGH
SRU[R

0DQWHQLQWODIDoDQDDOLHQDGDDOYLDOHVIL[DXQDSURIXQGLWDWGHPHWUHV

/D]RQDGHILQLGDFRPD1(VHUjGHVWLQDGDDO¶~VGHMDUGLQVHVSDLVOOLXUHVLDFFHVVRV

3HUILOUHJXODGRU

6¶DSOLFDHQHOSHUtPHWUHHGLILFDEOHXQDDOoDGDPj[LPDGHPHWUHVFRUUHVSRQHQWDSODQWDEDL[D
LGXHVSODQWHVSLV

9ROXPVVRWDUDVDQWVzFRO

6¶DGPHWODSRVVLELOLWDWGHVLWXDUXQDSODQWDVzFROTXHQRFRPSXWDUjDO¶HIHFWHGHFDOFXODUHOVRVWUH
HGLILFDEOHHQWUHODFRWDGHOQRXYLDOLODFRWDGHODSDUWSRVWHULRUGHODSDUFHOÂODDPEXQPj[LPGH
PHWUHV

$TXHVWVzFROHVSRGUjHVWHQGUHFRPDVRWHUUDQLGHOFRVSULQFLSDOILQVDODIDoDQDSRVWHULRUG¶DTXHVW

9ROXPVVRWDUDVDQWVRWHUUDQL

3687LQGUDQODFRQVLGHUDFLyGHSODQWDVRWHUUDQLOHVTXHHVWLJXLQSHUVRWDGHODSODQWDEDL[DLQRSRGUDQ
Santa Coloma de Gramenet
VREUHSDVVDUODSURMHFFLyGHOFRVSULQFLSDOHGLILFDW



PHWUHV

$TXHVWVzFROHVSRGUjHVWHQGUHFRPDVRWHUUDQLGHOFRVSULQFLSDOILQVDODIDoDQDSRVWHULRUG¶DTXHVW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±
9ROXPVVRWDUDVDQWVRWHUUDQL

7LQGUDQODFRQVLGHUDFLyGHSODQWDVRWHUUDQLOHVTXHHVWLJXLQSHUVRWDGHODSODQWDEDL[DLQRSRGUDQ
VREUHSDVVDUODSURMHFFLyGHOFRVSULQFLSDOHGLILFDW

&RVVRVVRUWLQWV

6¶DGPHWHQHOVFRVVRVVRUWLQWVVXSHUDQWHOSHUtPHWUHUHJXODGRU6HUjG¶DSOLFDFLyO¶DUWLFOHGHOHV
1188GHO3*0SHOTXHIDDOWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLyGHYLDO

8VRVSHUPHVRV


/¶~VSHUPqVDOHVSODQWHVSLVVHUjQRPpVHOG¶KDELWDWJH

$ODSODQWDEDL[DHVSHUPHWUDQDPpVDPpVGHOG¶KDELWDWJHHOVXVRVVHJHQWVRILFLQHVFRPHUFLDO
VDQLWDULUHOLJLyVLFXOWXUDOUHFUHDWLXHVSRUWLXLO¶LQGXVWULDOGHFDWHJRULHVDLDHQVLWXDFLRQVDLE

/¶~VGHJDUDWJHRDSDUFDPHQWQRPpVHVSHUPHWUjDOHVSODQWHVVzFRORVRWHUUDQL


'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

%JTQPTJ
• Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d’Edificació pal que fa al nombre màxim d’habitatges per parcel·la
VXUEDQtVWLTXHVGHOD0RGL¿FDFLyGHOHVQRUPHVXUEDQtVWLTXHVGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjLGHOHVRUGHQDQFH
i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa CoWDQHVG¶HGL¿FDFLySHOTXHIDDOQRPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOODLDOHVFRQGLFLRQVGHOVHVWDFLRQDP
loma de Gramenet. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de
PHQWVGH6DQWD&RORPDGH*UDPHQHW
novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).



 SXVG¶RUGHQDFLyGHO¶HGLILFDFLyVHJRQVOHVQRUPHV
VHJHQWV
D  $OV WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLy GH YL        
DTXHOODHOSDYLPHQWGHODTXDOHVWjVLWXDWHQWUHPSHUGDPXQWLPSHUVRWDGHOD
UDVDQWGHOYLDOHQHOVSXQWVGHPDMRULPHQRUFRWDUHVSHFWLYDPHQWTXHFRUUHVSRQHQDOD

(QHOVFDVRVHQTXqDFRQVHTqQFLDGHOSHQGHQWH[LVWHL[LPpVG¶XQDSODQWDTXHVHVLWXw
GLQVGHOVOtPLWVHVWDEOHUWVDOSDUjJUDIDQWHULRUV¶HQWHQGUjSHUSODQWDEDL[DSHUDFDGDWUDP
GHIURQWDOGHSDUFHOÂODODGHSRVLFLyLQIHULRU
(Q HOVFDVRV GH SDUFHOÂOHV DPE IURQWDO D GRV YLDOVRSRVDWV HVUHIHULUj ODFRWD GHSODQWD
EDL[D D FDGD IURQW FRP VL HV WUDFWpV GH SDUFHOÂOHV GLIHUHQWV OD SURIXQGLWDW GH OHV TXDOV
DVVROHL[LHOSXQWPLWMjGHO¶LOOD
E  $OWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyDwOODGDWpODFRQVLGHUDFLyGHSODQWDEDL[DDTXHOODSODQWDR
SDUWG¶DTXHVWDVLWXDGDGDPXQWGHODSODQWDVRWHUUDQLUHDORSRVVLEOH
F  $OVDOWUHVWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyODSODQWDEDL[DVHUjGHWHUPLQDGDDOFRUUHVSRQHQW
SODRHVWXGLGHGHWDOOHQUHODFLyDPEODSODQWDVRWHUUDQLLDODFRWDGHUHIHUqQFLDGHSODQWD
EDL[DWDOFRPHVGHILQHL[DO¶DUWLFOHG¶DTXHVWHV1RUPHV
 /¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjODVHJHQW
7LSXVG¶RUGHQDFLy
(GLIVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO
(GLILFDFLyDwOODGD
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$OVDOWUHVWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyODSODQWDEDL[DVHUjGHWHUPLQDGDDOFRUUHVSRQHQW
SODRHVWXGLGHGHWDOOHQUHODFLyDPEODSODQWDVRWHUUDQLLDODFRWDGHUHIHUqQFLDGHSODQWD
EDL[DWDOFRPHVGHILQHL[DO¶DUWLFOHG¶DTXHVWHV1RUPHV

 /¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHODSODQWDEDL[DVHUjODVHJHQW
7LSXVG¶RUGHQDFLy
(GLIVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDO
(GLILFDFLyDwOODGD
$OWUHVWLSXVG¶RUGHQDFLy

$OWUDUHIHUqQFLD

3ODQWDEDL[DREHUWD



$OoDGD
P
P
P
P

$OWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOO¶DOoDGDPtQLPDGHOVRVWUHGHODSODQWDEDL[DSHO
TXHIDDODFRWDGHUHIHUqQFLDGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDVHUjGHTXDWUHPHWUHV P SHUDDPSODGHV
GH YLDO GH YLQW PHWUHV  P  R PpV L GH WUHV PHWUHV VHWDQWD FHQWtPHWUHV  P  SHU D
DPSODGHVPHQRUVDYLQWPHWUHV P 
 1R HV SHUPHW HO GHVGREODPHQW GH OD SODQWD EDL[D DPE GXHV SODQWHV VHJRQV OD PRGDOLWDW GH
VHPLVRWHUUDQLLHQWUHVRO
 $OWLSXVG¶RUGHQDFLyVHJRQVDOLQHDFLRQVGHYLDOHVSHUPHWHQHOVHQWUHVRODWVHQSODQWDEDL[DTXDQ
IRUPLQSDUWGHOORFDOXELFDWDO¶HVPHQWDGDSODQWDLQRWLQJXLQDFFpVLQGHSHQGHQWGHVGHO¶H[WHULRUL
V¶KDXUDQGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
(OVHQWUHVRODWVV¶KDQGHVHSDUDUXQPtQLPGHWUHVPHWUHV P GHODIDoDQDGHO¶HGLILFL
/¶DOoDGD OOLXUH PtQLPD SHU VRWD L SHU VREUH VHUj GH GRV PHWUHV FLQTXDQWD FHQWtPHWUHV 
P
 DL[z QR REVWDQW VL OD SDUW VXSHULRU HV GHVWLQD D
GH PDWHULDOV O¶DOoDGD PtQLPD HV
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
 GLSzVLW
1~P±
UHGXHL[HQO¶HVPHQWDGDSDUWDGRVPHWUHVGHXFHQWtPHWUHV P 
F /¶HQWUHVRODWQRSRGUjSURORQJDUVHLRFXSDUO¶HVSDLOOLXUHLQWHULRUG¶LOOD
/DFRQVWUXFFLyGHOVHQWUHVRODWVQRKDG¶LPSOLFDUGLVWRUVLyHQODFRPSRVLFLyHVWqWLFDGHODIDoDQD
GH O¶HGLILFL /HV VROXFLRQV GH UHFXODGD GH OD SODQWD EDL[D SHU HIHFWH GH OD FRQVWUXFFLy
G¶HQWUHVRODWVV¶KDQGHUHJLUSHUO¶HVWDEOHUWHQDTXHVWHV1RUPHVSHOTXHIDDOHVUHFXODGHVGH
O¶HGLILFDFLy(OV$MXQWDPHQWUHVSHFWLXVSRGUDQOLPLWDURVLpVHOFDVSURKLELUDTXHVWDVROXFLyDOV
jPELWVGHWHUPLQDWVTXHFRQVWLWXHL[HQXQFRQWH[WKLVWzULFRWUDGLFLRQDO
(OVHQWUHVRODWVQRFRQVWLWXHL[HQVXSHUItFLHGHVRVWUHHGLILFDEOHLQGHSHQGHQWGHODSODQWDEDL[DL
QR VyQ DWULEXwEOHV DO FzPSXW GH O¶HGLILFDELOLWDW TXH SXJXL VHU RUGHQDGD PLWMDQoDQW HVWXGLV GH

 $OWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyDwOODGDQRHVSHUPHWHQOHVSODQWHVHQWUHVRODW
 $OV DOWUHV WLSXV G¶RUGHQDFLy OHV SODQWHV HQWUHVRODW HV SRGUDQ DGPHWUH TXDQ DL[t KR GHWHUPLQL
 V¶KD
H[SUHVVDPHQW HO SOD HVSHFLDO R HVWXGL GH GHWDOO L HQ DTXHVWV FDVRV OD VHYD VXSHUItFLH
G¶LQFORXUHDOFzPSXWG¶HGLILFDELOLWDW
 $O WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLRQV GH YLDO V¶HVWDEOHL[HQ OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV SHU D
O¶DGPLVVLyG¶KDELWDWJHVDSODQWDEDL[D
D   1R KDGH VXSRVDU LQFUHPHQW GH OD GHQVLWDW G¶KDELWDWJHV DGPHVDHQ ODSDUFHOÂOD SHU UDy GH OD
TXDOLILFDFLyGH]RQDFRUUHVSRQHQWVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
E    4XDQDOJXQDHVWDQoD  PHQMDGRUR GRUPLWRUL WLQJXL IDoDQDD O¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU G¶LOOD OD SDUW
G¶DTXHVW HVSDL FRUUHVSRQHQW D OD SDUFHOÂOD KDXUj GH UHVWDU VHQVH HGLILFDU HQ SODQWD EDL[D HQ
WRWD OD VHYD VXSHUItFLH (Q VXSzVLW G¶DSOLFDFLy G¶DTXHVW DSDUWDW HO VRODU SDVVDUj D WHQLU OD
FRQGLFLyG¶LQGLYLVLEOHFRQGLFLyTXHHVFRQVWLWXLUjPLWMDQoDQWLQVFULSFLyUHJLVWUDOHQO¶KLVWRULDOGH
ODILQFDODVHYDPDQFDQoDVHUjPRWLXVXILFLHQWGHGHQHJDFLyGHODOOLFqQFLDG¶~VLRFXSDFLy
F   $TXHVW HVSDL HQ IURQW GH OHV HVWDQFHV  PHQMDGRU R VDOHV WLQGUj XQD IRQGjULD PtQLPD GH 
PHWUHV L XQD DPSODGD PtQLPD GH  PHWUHV HO SDYLPHQW GHO TXDO HVWDUj FRP D Pj[LP XQ
PHWUH SHU VREUH GH OD FRWD VXSHULRU GHO SDYLPHQW GHILQLWLX GH OD GHSHQGqQFLD D YHQWLODU R
LOÂOXPLQDU
G /¶~VG¶KDELWDWJHHQSODQWDEDL[DUHVWDOLPLWDWDODSDUWG¶DTXHVWDGHOLPLWDGDHQWUHO¶DOLQHDFLyD
YLDOLHOOtPLWGHODSURIXQGLWDWHGLILFDEOHUHVXOWDQW
 /D FRQVWUXFFLy G¶HQWUHVRODWV HQ HOV KDELWDWJHV GH SODQWD EDL[D KDXUj GH FRPSOLU WRWHV OHV
FRQGLFLRQVG¶DTXHVWLDPpVOHVVHJHQWV
D /D VXSHUItFLH PtQLPD HQ SODQWD EDL[D GH FDGD KDELWDWJH VHQVH FRQVLGHUDU OD GH O¶HQWUHVRODW
VHUjGHP~WLOVLKDXUjGHWHQLULQFORVDDOJXQDGHOHVSHFHVSULQFLSDOVGHO¶KDELWDWJH
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 $OWLSXVG¶RUGHQDFLyG¶HGLILFDFLyDwOODGDQRHVSHUPHWHQOHVSODQWHVHQWUHVRODW
 $OV DOWUHV WLSXV G¶RUGHQDFLy OHV SODQWHV HQWUHVRODW HV SRGUDQ DGPHWUH TXDQ DL[t KR GHWHUPLQL
H[SUHVVDPHQW HO SOD HVSHFLDO R HVWXGL GH GHWDOO L HQ DTXHVWV FDVRV OD VHYD VXSHUItFLH V¶KD
G¶LQFORXUHDOFzPSXWG¶HGLILFDELOLWDW
 $O WLSXV G¶RUGHQDFLy VHJRQV DOLQHDFLRQV GH YLDO V¶HVWDEOHL[HQ OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV SHU D
O¶DGPLVVLyG¶KDELWDWJHVDSODQWDEDL[D
D   1R KDGH VXSRVDU LQFUHPHQW GH OD GHQVLWDW G¶KDELWDWJHV DGPHVDHQ ODSDUFHOÂOD SHU UDy GH OD
TXDOLILFDFLyGH]RQDFRUUHVSRQHQWVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
E    4XDQDOJXQDHVWDQoD  PHQMDGRUR GRUPLWRUL WLQJXL IDoDQDD O¶HVSDL OOLXUH LQWHULRU G¶LOOD OD SDUW
G¶DTXHVW HVSDL FRUUHVSRQHQW D OD SDUFHOÂOD KDXUj GH UHVWDU VHQVH HGLILFDU HQ SODQWD EDL[D HQ
WRWD OD VHYD VXSHUItFLH (Q VXSzVLW G¶DSOLFDFLy G¶DTXHVW DSDUWDW HO VRODU SDVVDUj D WHQLU OD
FRQGLFLyG¶LQGLYLVLEOHFRQGLFLyTXHHVFRQVWLWXLUjPLWMDQoDQWLQVFULSFLyUHJLVWUDOHQO¶KLVWRULDOGH
ODILQFDODVHYDPDQFDQoDVHUjPRWLXVXILFLHQWGHGHQHJDFLyGHODOOLFqQFLDG¶~VLRFXSDFLy
F   $TXHVW HVSDL HQ IURQW GH OHV HVWDQFHV  PHQMDGRU R VDOHV WLQGUj XQD IRQGjULD PtQLPD GH 
PHWUHV L XQD DPSODGD PtQLPD GH  PHWUHV HO SDYLPHQW GHO TXDO HVWDUj FRP D Pj[LP XQ
PHWUH SHU VREUH GH OD FRWD VXSHULRU GHO SDYLPHQW GHILQLWLX GH OD GHSHQGqQFLD D YHQWLODU R
LOÂOXPLQDU
G /¶~VG¶KDELWDWJHHQSODQWDEDL[DUHVWDOLPLWDWDODSDUWG¶DTXHVWDGHOLPLWDGDHQWUHO¶DOLQHDFLyD
YLDOLHOOtPLWGHODSURIXQGLWDWHGLILFDEOHUHVXOWDQW
 /D FRQVWUXFFLy G¶HQWUHVRODWV HQ HOV KDELWDWJHV GH SODQWD EDL[D KDXUj GH FRPSOLU WRWHV OHV
FRQGLFLRQVG¶DTXHVWLDPpVOHVVHJHQWV
D /D VXSHUItFLH PtQLPD HQ SODQWD EDL[D GH FDGD KDELWDWJH VHQVH FRQVLGHUDU OD GH O¶HQWUHVRODW
VHUjGHP~WLOVLKDXUjGHWHQLULQFORVDDOJXQDGHOHVSHFHVSULQFLSDOVGHO¶KDELWDWJH
E 1RHVSHUPHWODYHQWLODFLyGHOHVGHSHQGqQFLHVTXHVLJXLREOLJDWRULFRPSDUWLPHQWDU~QLFDPHQWD
WUDYpVGHOGREOHHVSDLGHODSODQWDEDL[DSURGXwWSHUODUHFXODGDGHO¶HQWUHVRODW
F  (QWRWFDVO¶DOoDGDOOLXUHPtQLPDGHO¶HQWUHVRODWVHUjGHPHWUHV
G /D VXSHUItFLH FRQVWUXwGD GH O¶HQWUHVRODW GHVWLQDW D KDELWDWJH HQ FDS FDV SRGUj VREUHSDVVDU OD
TXHUHVXOWpVGHFRQVWUXLUHQSODQWDEDL[DODSRUFLyGHVRODUHGLILFDEOHFRPSUqVHQWUHODOtQLDGH
IRQGjULDHGLILFDEOHLHOIRQVGHOVRODU
H /¶~V GH OD SODQWD HQWUHVRODW FRP KDELWDWJH UHVWD SURKLELW D PpV GH SHU LQFRPSOLPHQW G¶DOJXQ
SXQWRDSDUWDWDQWHULRUHQOHVVHJHQWVVLWXDFLRQV
 (QHOFDVG¶KDELWDWJHXQLIDPLOLDU
 (QHOFDVTXHHOSDWLLQWHULRUG¶LOODUHVXOWHVLQHGLILFDEOHHQSODQWDEDL[DSHUDSOLFDFLyGHO¶DUW
GHOHV1188GHO3*0
 (Q HO FDV TXH OD SRVVLEOH VXSHUItFLH ~WLO GH O¶HQWUHVRODW GHVWLQDW D KDELWDWJH VHQVH
FRPSWDELOLW]DUO¶HVFDODG¶DFFpVDOPDWHL[IRVLQIHULRUDP
 (QHOFDVG¶HGLILFLVLQFORVRV3OD(VSHFLDOGH3URWHFFLyGHO3DWULPRQL$UTXLWHFWzQLF
$UWLFOH3UHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVDOVHGLILFLV
(OVHGLILFLVGHQRYDSODQWDKDXUDQGHSURMHFWDUVHSHUTXqFRPSWLQDPEDSDUFDPHQWVDO¶LQWHULRUGH
O¶HGLILFL R HQ WHUUHQ\V HGLILFDEOHV GHO PDWHL[ VRODU G¶DFRUG DPE HOV HVWjQGDUGV PtQLPV TXH HV
GHWHUPLQHQHQDTXHVWPDWHL[DUWLFOH
/HVGLPHQVLRQVPtQLPHVGHOHVSODFHVHVWDUDQOOLXUHVG¶REVWDFOHVHQWRWDODVHYDORQJLWXGDPSODGDL
DOoDGDDPpVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D3ODFHVSHUDDXWRPzELOV
(Q ILOHUD D FDGD SODoD V¶KD GH SRGHU LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH  P GH OODUJ SHU  P
G¶DPSODGDFRPDPtQLP
(QEDWHULD DPETXDOVHYROLQFOLQDFLy DFDGDSODoDV¶KDGHSRGHULQVFULXUHXQUHFWDQJOHGH
PGHOODUJSHUPG¶DPSODGDFRPDPtQLP
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O¶DPSOHPtQLPG¶DTXHVWDVHUjGHP
E$PSOHGHO¶HVSDLG¶DFFpVDOHVSODFHVG¶DSDUFDPHQW
E3ODFHVVLWXDGHVHQEDWHULDUHVSHFWHGHOFDUULOGHFLUFXODFLy
'DYDQW GH FDGD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D FRW[H V¶KD GH SRGHU LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH
PSHUPGHL[DQWOOLXUHG¶REVWDFOHVWRWDOD]RQDG¶DFFpVDODSODoDG¶DSDUFDPHQW
VHPSUH L TXDQ O¶DPSODGD G¶DTXHVWD QR VXSHUL FRP D PtQLP HQ XQ  O¶DPSODGD PtQLPD


FLUFXODFLy
'DYDQW GH FDGD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D FRW[H V¶KD GH SRGHU LQVFULXUH XQ UHFWDQJOH GH
PSHUPGHL[DQWOOLXUHG¶REVWDFOHVWRWDOD]RQDG¶DFFpVDODSODoDG¶DSDUFDPHQW
VHPSUHLTXDQODOODUJjULDG¶DTXHVWDQRVXSHULFRPDPtQLPHQXQODOODUJjULDPtQLPD

F3ODFHVSHUDYHKLFOHVGHGXHVURGHV
$FDGDSODoDV¶KDGHSRGHULQVFULXUHXQUHFWDQJOHGHPSHUP
G (Q DTXHOOHV VROXFLRQV GH GXEWH UHVSHFWH GHOV SDUjPHWUHV DQWHULRUV V¶DFFHSWDUj    OD

/HVSODFHVPtQLPHVTXHV¶KDXUDQGHSUHYHXUHVyQOHVVHJHQWV
$(GLILFLVG¶KDELWDWJHV
D(QVzOXUEjGXHVSODFHVG¶DSDUFDPHQWSHUKDELWDWJHVGHPpVGHPFRQVWUXwWVLXQD
SODoDG¶DSDUFDPHQWSHUKDELWDWJHVGHVXSHUItFLHLJXDORPHQRUGHP
E(QVzOXUEDQLW]DEOHREMHFWHG¶XQ3ODSDUFLDOOHVTXHHVIL[LQHQHOPDWHL[DPEXQPtQLP
G¶XQDSHUFDGDPFRQVWUXwWVG¶HGLILFDFLy/¶HVWjQGDUGOHJDOHVFRPSOHWDUjDWUDYpVGHOD
UHVHUYDGHVXSHUItFLHG¶DSDUFDPHQW
F(QVzOXUEjREMHFWHG¶XQ3ODHVSHFLDOGHUHIRUPDLQWHULRUOHVTXHHVIL[LQHQHOPDWHL[DPE
XQ PtQLP G¶XQD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU FDGD      

               

8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOSHUFDGDPLXQDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDYHKLFOH


4XDQ OD VXSHUItFLH FRPHUFLDO VXPDGHV WRWHV OHV SODQWHV GH O¶HGLILFL DPE GHVWLQDFLy FRPHUFLDO
SDVVLGHPKDXUDQGHFRPSWDUDPEXQDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOSHUFDGD
PLXQDSODoDSHUDYHKLFOHGHGXHVURGHVSHUFDGDPGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGD

8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDORFDOGHVXSHUItFLHVXSHULRUDPDPEHOPtQLPG¶XQDSODoD
SHUFDGDPGHVXSHUItFLH~WLO
( 7HDWUHV FLQHPHV VDOHV GH IHVWHV VDOHV G¶      

8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOSHUFDGD
SHU D YHKLFOH GH GXHV URGHV SHU FDGD FLQTXDQW       
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SODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDWUHVKDELWDFLRQV



8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDGHXOOLWV
+%LEOLRWHTXHVJDOHULHVG¶DUWPXVHXVLDQjOHJV
8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUFDGDPHQDTXHOOVORFDOVGHVXSHUItFLHVXSHULRUDP

/DVXSHUItFLHGHVWLQDGDDDSDUFDPHQWVHUjFRPDPtQLPGXHVYHJDGHVO¶RFXSDGDSHOVWDOOHUV
HQ HOV GH TXDWUH R PpV URGHV HQ HOV GH YHKLFOHV GH GXHV URGHV L VLPLODUV OD VXSHUItFLH
GHVWLQDGDDDSDUFDPHQWVHUjFRPDPtQLPLJXDODODVXSHUItFLH~WLOGHOWDOOHU$L[zQRREVWDQW
V¶DGPHWUj GHVFRPSWDU OD VXSHUItFLH HTXLYDOHQW        
                
VXSHUItFLHGHWDOOHUTXHSXJXLGHVWLQDUVHDWDOILQDOLWDW
-&HQWUHVG¶HVWXGLVVXSHULRUV
8QD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D DXWRPzELO SHU FDGD  P L XQD SODoD G¶DSDUFDPHQW SHU D
YHKLFOHGHGXHVURGHVSHUFDGDP

8QDSODoDG¶DSDUFDPHQWSHUDDXWRPzELOSHUFDGD

4XDQ HO GHVWt VLJXL HVSHFtILF SHU D JHQW MRYH OD SUHYLVLy GH SODFHV G¶DSDUFDPHQW SHU D
DXWRPzELOVHUjGHXQDSHUFDGDGRVKDELWDWJHVLGXHVSODFHVSHUDYHKLFOHGHGXHVURGHVSHU

/¬UHHVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDHQHGLILFLVDPEOHVGHVWLQDFLRQVGHOVHStJUDIV&L'
8QHVSDLHVSHFtILFGHWUHVPHWUHVG¶DPSOHDPEXQDORQJLWXGVXILFLHQWSHUDXQDSODoDGHFDPLy
SHU FDGD  P FRQVWUXwWV R IUDFFLy DPE XQ PtQLP GH GXHV SODFHV HQ WRW HGLILFL R ORFDO
FRPHUFLDORLQGXVWULDOGHVXSHUItFLHVXSHULRUDP
(QORFDOVGHVXSHUItFLHHQWUHPLPHVSUHYHXUjXQDjUHDGHFjUUHJDLGHVFjUUHJD
GHFRPDPtQLP[P
 6HPSUH TXH HV FRPSOHL[LQ HOV HVWjQGDUGV PtQLPV UHTXHULWV L HV MXVWLILTXL PLWMDQoDQW XQ HVWXGL
G¶LPSDFWHVREUHO¶DSDUFDPHQWDO¶HQWRUQGHODQRYDDFWLYLWDWSRGUDQPRGLILFDUVHHQPpVRPHQ\VOHV


$UWLFOH5HJOHVVREUHODSUHYLVLyG¶DSDUFDPHQWVHQHGLILFLV
 4XDQ O¶HGLILFL HV GHVWLQL D PpV G¶XQ ~V GHOV H[SUHVVDWV D O¶DUWLFOH DQWHULRU HO QRPEUH PtQLP GH
SODFHVG¶DSDUFDPHQWKDGHVHUHOTXHUHVXOWLGHOVGLIHUHQWVXVRV
 4XDQ O¶HGLILFL HV GHVWLQL HQ WRW R HQ SDUW D XVRV QR HVSHFLILFDWV D O¶DUWLFOH DQWHULRU V¶KDXUDQ GH
SUHYHXUHOHVSODFHVG¶DSDUFDPHQWDGHTXDGHVDSOLFDQWSHUDQDORJLDHOVPzGXOVGHO¶DUWLFOHDQWHULRU
 (O TXH V¶KD GLVSRVDW D O¶DUWLFOH DQWHULRU VREUH SUHYLVLRQV PtQLPHV G¶DSDUFDPHQWV pV WDPEp
DSOLFDEOH DOV HGLILFLV TXH VLJXLQ REMHFWH G¶DPSOLDFLy GHO YROXP HGLILFDW /D SUHYLVLy KD GH VHU OD
FRUUHVSRQHQWDO¶DPSOLDFLy4XDQHVWUDFWLG¶LQG~VWULHVSHUDO¶DSOLFDFLyG¶DTXHVWDUHJODDPEFDUjFWHU
REOLJDWRULFDOGUjTXHO¶DXJPHQWVLJQLILTXLXQDGLVSRQLELOLWDWPDMRUGHVXSHUItFLH~WLOVXSHULRUDOSHU
GHO¶DQWHULRUDO¶DPSOLDFLy
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 7DPEp V¶KDXUDQ G¶DSOLFDU OHV UHJOHV VREUH SUHYLVLRQV G¶DSDUFDPHQWV DOV FDVRV GH PRGLILFDFLy
G¶HGLILFDFLRQVRLQVWDOÂODFLRQVTXHFRPSRUWLQXQFDQYLG¶~VLHQFRQVHTqQFLDV¶KDXUDQGHSUHYHXUH
OHVSODFHVFRUUHVSRQHQWVDOQRX~V
 4XDQ GH O¶DSOLFDFLy GHOV PzGXOV GH O¶DUWLFOH DQWHULRU O¶H[LJqQFLD GH SODFHV G¶DSDUFDPHQW VLJXL
LQIHULRU D TXDWUH L SXJXL DIURQWDUVH HO SUHYLVLEOH QRPEUH GH YHKLFOHV HQ DSDUFDPHQWV S~EOLFV R
SULYDWV SURSHUV VHQVH HQWRUSLU OHV jUHHV GH FLUFXODFLy L HVWDFLRQDPHQW SRGUj H[RQHUDUVH GH
O¶REOLJDFLyGHUHVHUYDG¶DSDUFDPHQWHQO¶HGLILFLSURSL
3UqYLDDXWRULW]DFLyPXQLFLSDOHVSRGUDQVXEVWLWXLUWRWDORSDUFLDOPHQWOHVSUHYLVLRQVG¶HVSDLVSHUD
DSDUFDPHQWHQHOVHGLILFLVSHUODSUHYLVLyG¶HVSDLVFRQWLJXVG¶DSDUFDPHQWGHQRYDFUHDFLyTXDQHO
VHFWRU R OD ]RQD XUEDQD SHU OHV VHYHV SHFXOLDULWDWV L IXQFLy XUEDQD KR SHUPHWpV R KR H[LJtV SHUz
O¶DXWRULW]DFLy HVWDEOLUj OHV FRQGLFLRQV SHUWLQHQWV SHU JDUDQWLU OD LPSRVVLELOLWDW GH TXq XQV PDWHL[RV
DSDUFDPHQWVSXJXLQVHUYLUSHUDGLIHUHQWVHGLILFLV
/¶$MXQWDPHQWSRGUjDOOLEHUDUWRWDORSDUFLDOPHQWGHOFRPSOLPHQWGHOHVSUHYLVLRQVG¶DSDUFDPHQWHQ
OHV FRQGLFLRQV HVWDEOHUWHV TXDQ DOOz UHVXOWL DFRQVHOODEOH DWHVHV OHV VHJHQWV FLUFXPVWjQFLHV R
G¶DOWUHVDQjORJXHV
D&RQGLFLRQVG¶DFFHVVLELOLWDWGHWHUPLQDGHVSHUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOD[DU[DYLjULD
GHOVHFWRU GLPHQVLRQVGHYRUHUHV~VGHYLDQDQWVDPSODGDGHYLDOV 
E&DUDFWHUtVWLTXHVGHODSDUFHOÂODRILQFD
F &DUDFWHUtVWLTXHV GH O¶HGLILFDFLy DFWXDO TXH HV FRQVHUYL DWHQHQW HVSHFLDOPHQW DO VHX JUDX
GHFRQVROLGDFLyLODFRQFXUUqQFLDG¶DOJXQHVGHOHVFRQGLFLRQVDVVHQ\DODGHVHQO¶DUWLFOHGH
OHV2UGHQDQFHVPHWURSROLWDQHVGHUHKDELOLWDFLy
G (Q JHQHUDO TXDOVHYRO DOWUHV FLUFXPVWjQFLD TXH QR SHUPHWL OD VHYD XELFDFLy HQ HO SURSL
HGLILFL R HQ WHUUHQ\V RFXSDEOHV HQ VXEVzO GH OD SUzSLD ILQFD R TXDQ SHU DL[z FDOJXpV GH
PLWMDQVWqFQLFVH[WUDRUGLQDULVRVROXFLRQVQRWzULDPHQWGHVSURSRUFLRQDGHV
3HU DL[z FDOGUj SHWLFLy H[SUHVVD GH O¶LQWHUHVVDW D O¶$MXQWDPHQW DFRPSDQ\DGD GH OD
GRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHODFRQFXUUqQFLDGHOHVFLUFXPVWjQFLHVLQGLFDGHV$TXHVWWUjPLW
HVSRGUjIHUDPEFDUjFWHUSUHYLDODVROÂOLFLWXGGHOOLFqQFLDG¶REUHV
(QHOVHGLILFLVG¶KDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDGRVVDWVHQILOHUDGHQRYDSODQWDQRV¶DGPHWUjOOHYDWGHOV
FDVRVGHJXGDPHQWMXVWLILFDWVDWHVHVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOD]RQDLGHOYLDOPpVG¶XQDFFpVURGDW
GHVGHOYLDODO¶DSDUFDPHQWHQHOVRODUSHUFDGDPGHIDoDQDRIUDFFLy
 1R V¶DGPHWUDQ VHJUHJDFLRQV R SDUFHOÂODFLRQV TXH LPSRVVLELOLWLQ HO FRPSOLPHQW GH OHV GRWDFLRQV
G¶DSDUFDPHQW D OD SDUFHOÂOD 1RPpV HQ FDVRV GHJXGDPHQW MXVWLILFDWV HV SRGUDQ DXWRULW]DU
SDUFHOÂODFLRQV TXH SHU OHV FRQGLFLRQV ItVLTXHV GH OHV SDUFHOÂOHV UHVXOWDQWV SXJXLQ VLJQLILFDU XQD
GLVPLQXFLy GH OHV SODFHV HIHFWLYHV G¶DSDUFDPHQW H[LJLGHV SHU DTXHVWHV QRUPHV R TXH SRJXHVVLQ
UHVXOWDUGHOHVRUGHQDQFHVTXHOHVGHVHQYROXSLQ
 $ O¶HIHFWH GHO FRPSOLPHQW GH OHV SUHYLVLRQV G¶DSDUFDPHQW HQ HOV HGLILFLV QR FRPSXWDUDQ OHV
SODFHV VRWPHVHV D UqJLP G¶H[SORWDFLy KRUjULD R URWDFLy /¶$MXQWDPHQW SRGUj GHQHJDU O¶DXWRULW]DFLy
G¶DSDUFDPHQWVVRWPHVRVDUqJLPGHUHJXODFLyKRUjULDRURWDFLySHUUDRQVMXVWLILFDGHVG¶DFFHVVLELOLWDW
RGHUHJXODFLyGHOWUjQVLWURGDWLSHUDYLDQDQWV
/DWLWXODULWDWGHODSDUFDPHQWVTXHUHXQLQWOHVFRQGLFLRQVUHTXHULGHVG¶LQWHUqVS~EOLFV¶H[HFXWLQHQ
VXEVzOG¶HTXLSDPHQWVVHUj~QLFDLLQGLYLVLEOHSHUWDOGHQRFRQGLFLRQDUHOGHVWtSUHYLVWSHUDDTXHVWV
VzOV /¶$GPLQLVWUDFLy PXQLFLSDO SRGUj H[LJLU TXH O¶DXWRULW]DFLy GH O¶DSDUFDPHQW HQ OD TXDO KL FRQVWL
DTXHVWD FRQGLFLy L OHV TXH JDUDQWHL[LQ O¶H[HFXFLy GH O¶HTXLSDPHQW VLJXL LQVFULWD DO 5HJLVWUH GH OD
3URSLHWDW
$UWLFOH&RQGLFLRQVGHOVDSDUFDPHQWV
/¶DPSODGDGHOVDFFHVVRVDOVDSDUFDPHQWVQRSRGUjVHULQIHULRUDPSHUDWRWVGRVVHQWLWVGH
FLUFXODFLy L D  P SHU D XQ VRO VHQWLW $TXHVWD DPSODGD KDXUj GH UHVSHFWDUVH D O¶HQWUDGD GH
O¶DSDUFDPHQWLDOWUDPFRUUHVSRQHQWFRPDPtQLPDOVSULPHUVPHWUHVDSDUWLUGHO¶HQWUDGD
 (OV DSDUFDPHQWV DPE FDSDFLWDW QR VXSHULRU D TXLQ]H SODFHV SRGUDQ WHQLU XQ ~QLF DFFpV SHU D
YHKLFOHVLYLDQDQWVGHPG¶DPSODGDLQGHSHQGHQWPHQWGHO¶DPSODGDGHOFDUUHUGHVGHOTXHWLQJXL
DFFpV(OVDSDUFDPHQWVDPEFDSDFLWDWSHUDPpVGHTXDUDQWDSODFHVKDXUDQGHFRPSWDUDPEDFFpV
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SHU D YLDQDQWV GHV GH O¶H[WHULRUVHSDUDW GH O¶DFFpVGH YHKLFOHVRDGHTXDGDPHQW SURWHJLW LDPE XQD
DPSODGDPtQLPDGHP
 (Q HO FDV TXH HV IDFL VHUYLU OD UDPSD FRP D VRUWLGD G¶HYDFXDFLy SHU D YLDQDQWV HO SHQGHQW
G¶DTXHVWDKDXUjG¶DGHTXDUVHDOVSDUjPHWUHVGHO&7('%68RHQHOVHXFDVOD1RUPDWLYD7qFQLFD
G¶DSOLFDFLyYLJHQW
 $OV DSDUFDPHQWV GRWDWV GH PLWMDQV PHFjQLFV VXEVWLWXWRULV GH UDPSHV TXDQ QR WLQJXLQ PpV GH
GRW]H SODFHV L V¶DXWRULW]LQ H[FHSFLRQDOPHQW SHO FRPSOLPHQW GHO Q~PHUR PtQLP GH SODFHV H[LJLGHV
VHJRQVHOVDUWLFOHVDQWHULRUVOD]RQDG¶HVSHUDHQO¶DFFpVGHVGHOFDUUHULGLQVGHO¶LPPREOHWLQGUjXQD
GLPHQVLyPtQLPDGHPGHIRQVLG¶DPSODGDQR LQIHULRUDPOOLXUHVG¶REVWDFOHVHQWRWDOD
VHYD ORQJLWXG DPSODGD L DOoDGD $TXHVWV PLWMDQV KDXUDQ G¶HVWDU FHUWLILFDWV FRP D DVFHQVRU SHU
YHKLFOHVDPESHUVRQHV
(QHOVDSDUFDPHQWVURERWLW]DWVVHUjODVXILFLHQWSHUWDOG¶HYLWDUO¶HVSHUDHQODYLDS~EOLFD(QDTXHVW
FDVV¶KDXUjGHJDUDQWLUXQDFDSDFLWDWG¶HQWUDGDSHUKRUDLJXDODXQPtQLPGHODPHLWDWGHODFDSDFLWDW
WRWDO GH O¶DSDUFDPHQW (Q WRW FDV O¶DXWRULW]DFLy G¶DSDUFDPHQWV PHFDQLW]DWV R URERWLW]DWV L VLPLODUV
TXHGDFRQGLFLRQDGDDOVUHTXLVLWVGHWUjQVLWPRELOLWDWLDFFHVVRVTXHGHWHUPLQLO¶$MXQWDPHQW
  /¶$MXQWDPHQW SRGUj GHQHJDU OD LQVWDOÂODFLy G¶DSDUFDPHQWV R JDUDWJHVDSDUFDPHQWV HQ DTXHOOHV
ILQTXHV TXH HVWLJXLQ VLWXDGHV HQ YLHV TXH SHO VHX WUjQVLW R FDUDFWHUtVWLTXHV XUEDQtVWLTXHV VLQJXODUV
DL[tKRDFRQVHOOLQOOHYDWTXHV¶DGRSWLQOHVPHVXUHVFRUUHFWRUHVRSRUWXQHVPLWMDQoDQWOHVFRQGLFLRQV
UHTXHULGHVHQFDGDFDV

D $OV DSDUFDPHQWV GH PpV GH FHQW SODFHV SHU D DXWRPzELOV O¶$MXQWDPHQW SRGUj H[LJLU TXH
V¶LQFUHPHQWL HO QRPEUH G¶DFFHVVRV VREUH HOV PtQLPV SUHYLVWRV D OHV RUGHQDQFHV SHU WDO GH
PLOORUDU OHV VHYHV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW L UHGXLU OD LQFLGqQFLD HQ HO WUjQVLW URGDW GHOV YLDOV
LPPHGLDWV
E$L[tPDWHL[HQDTXHVWVDSDUFDPHQWVHVSRGUjIOH[LELOLW]DUO¶H[LJqQFLDG¶DFFHVVRVGHYLDQDQWV
VHPSUH TXHHV UHVSHFWLQHOV PtQLPV H[LJLWV SHO &7( R QRUPDWLYD WqFQLFD VHFWRULDO YLJHQW VREUH
FRQGLFLRQVGHSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLVHQHOVHGLILFLV
=RQDGH&DVF$QWLF  
$UWLFOH (VWjQGDUGVHQRSHUDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU
(OV SODQV GH UHIRUPD LQWHULRU TXH V¶DSURYLQ SHU D OHV DFWXDFLRQV D OD VXE]RQD , GH VXEVWLWXFLy GH
O¶HGLILFDFLyDQWLJDKDXUDQGHUHVSHFWDUOHVGHWHUPLQDFLRQVVHJHQWV
D  3HUFHQWDWJHGHVzOSHUDYLDOVLHVWDFLRQDPHQWVS~EOLFVSHU
E  3HUFHQWDWJHGHVzOSHUDHVSDLVYHUGVORFDOVLGRWDFLRQVFRPXQLWjULHVSHU
F  'HQVLWDWQHWDPj[LPDG¶KDELWDWJHVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOHSHOPzGXO

GHP 
$UWLFOH1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂOD
 /HVVROÂOLFLWXGVG¶HGLILFDFLyDODVXE]RQD,GHVXEVWLWXFLyGHO¶HGLILFDFLyDQWLJDKDXUDQGHOLPLWDU
HOQRPEUHG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂODDOTXHSHUH[FpVUHVXOWLGHGLYLGLUODVXSHUItFLHFRQVWUXwGD
SHOPzGXOGHP
 $OVHIHFWHVG¶DTXHVWDUWLFOHV¶HQWpQSHUVXSHUItFLHFRQVWUXwGDODFRPSUHVDHQWUHHOVWDQFDPHQWV
H[WHULRUVGHO¶HGLILFL6¶LQFORXHQHOVFHOREHUWVHOVSDWLVGHYHQWLODFLyLHOVHQWUHVRODWVLV¶H[FORXHQ
HOVFRVVRVVRUWLQWVODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHVSLVLOHV
SDUWVGHO¶HGLILFDFLyXELFDGHVSHUVREUHGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPD
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$UWLFOH1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂOD
 /HV HGLILFDFLRQV TXH V¶DL[HTXLQ D OD VXE]RQD , LQ       
SRGUDQVREUHSDVVDUSHUSDUFHOÂODXQQRPEUHG¶KDELWDWJHVLJXDODOTXHUHVXOWLSHUH[FpVGHGLYLGLU
ODVXSHUItFLHFRQVWUXwGDSHOPzGXOGHP
 $OVHIHFWHVG¶DTXHVWDUWLFOHV¶HQWpQSHUVXSHUItFLHFRQVWUXwGDODFRPSUHVDHQWUHHOVWDQFDPHQWV
H[WHULRUVGHO¶HGLILFL6¶LQFORXHQHOVFHOREHUWVHOVSDWLVGHYHQWLODFLyLHOVHQWUHVRODWVLV¶H[FORXHQ
HOVFRVVRVVRUWLQWVODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHXOWUDSDVVLODIRQGjULDGHOHVSODQWHVSLVLOHV
SDUWVGHO¶HGLILFDFLyXELFDGHVSHUVREUHGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPD
$UWLFOH(VWjQGDUGVHQRSHUDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU
(OVSODQVGHUHIRUPDLQWHULRUTXHV¶HODERULQSHUDDFWXDFLRQVHQ]RQHVGHGHQVLILFDFLy
XUEDQDKDXUDQGHUHVSHFWDUOHVGHWHUPLQDFLRQVVHJHQWV
6XE]RQD
,QWHQVLYD D 
6HPLLQWHQVLYD E 

3HUFHQWDWJHGHYLDOV




3HUFHQWDWJHG¶HVSDLV YHUGV OR




'HQVLWDWQHWDPj[LPDG¶KDELWDWJHVODTXHUH SHOPzGXOGH
P
=RQDVXEMHFWDDRUGHQDFLyYROXPqWULFD  
$UWLFOH0RGLILFDFLyGHO¶RUGHQDFLy
 +DXUDQG¶DSURYDUVHSODQVHVSHFLDOVLVLHVFDXHVWXGLVGHGHWDOO
D  4XDQ DTXHVW 3OD JHQHUDO PRGLILTXL DOJXQD GH OHV GHWHUPLQDFLRQV GHO 3OD SDUFLDO R RUGHQDFLy
G¶LOODTXHQRVLJXLQDTXHOOHVDTXqHVUHIHUHL[HQHOVDUWLFOHVHVPHQWDWVDO¶DUWLFOH
 
F  4XDQ DOV VHFWRUV QR XUEDQLW]DWV WRWDOPHQW VLJXL DFRQVHOODEOH O¶DXJPHQW GHOV VLVWHPHV R GH OHV

G  4XDQHVGHWHUPLQLTXHVLJXLREMHFWHGHUHYLVLySHUDTXHVW3ODJHQHUDO
 (OVSODQVHVSHFLDOVLVLHVFDXHOVHVWXGLVGHGHWDOOQRSRGUDQDXJPHQWDUODVXSHUItFLHGHVRVWUH
HGLILFDEOHQLDOWHUDUHOWLSXVG¶RUGHQDFLyIL[DWVDOVSODQVO¶RUGHQDFLyGHOVTXDOVHVPRGLILTXL
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=RQDG¶RUGHQDFLyHQHGLILFDFLyDwOODGD D 
$UWLFOH$FWXDFLRQVGHUHIRUPDLQWHULRU
 (OV VHFWRUV TXH QR DVVROHL[LQ HOV HVWjQGDUGV G¶HVSDLV YHUGV L GH GRWDFLRQV FRPXQLWjULHV HQ
SURSRUFLy DGHTXDGD D OD GHQVLWDW GH SREODFLy SRGUDQ VHU REMHFWH G¶RSHUDFLRQV GH UHIRUPD
LQWHULRU
 (O 3OD GH UHIRUPD LQWHULRU D SDUWLU GHOV DFWXDOV QLYHOOV G¶HVSDLV OOLXUHV L GRWDFLRQV KDXUj GH
SUHYHXUHHOVHVSDLVLOHVGRWDFLRQVQHFHVVDULVHQFRQVRQjQFLDDPEHOVSRWHQFLDOVG¶HGLILFDFLyL
ODGHQVLWDW]RQDO
 (OVSODQVGHUHIRUPDLQWHULRUKDQGHUHVSHFWDUHOVHVWjQGDUGVVHJHQWV
6XE]RQD

3HUFHQWDWJH GH VzO SHU D YL 3HUFHQWDWJH GH VzO SHU D HV
HVWDFLRQDPHQWV
YHUGVLGRWDFLRQV

























3OXULIDPLOLDUV
,
,,
,,,
,9D
,9E
9
8QLIDPLOLDUV
9,
9,,
9,,,
,;
LHVWDFLRQDPHQWV
'HQVLWDWQHWDPj[LPDDOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUHOVRVWUHPj[LPHGLILFDEOH
SHOPzGXOGHP
'HQVLWDWQHWDPj[LPDDOHVVXE]RQHVXQLIDPLOLDUVODTXHUHVXOWLGHGLYLGLUODVXSHUItFLHQHWDGH]RQD
SHUODVXSHUItFLHGHSDUFHOÂODPtQLPD
$UWLFOH&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLyGHOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUV
 /HV VXSHUItFLHV PtQLPHV GH SDUFHOÂOD L OD ORQJLWXG PtQLPD GH IDoDQD HQ DTXHVWHV VXE]RQHV HV
UHJHL[HQSHOTXDGUHVHJHQW
6XE]RQD
,
,,
,,,
,9D
,9E
9

6XSHUItFLH
P
P
P
P
P
P

/RQJLWXG
P
P
P
P
P
P

&RPDH[FHSFLyDOTXHV¶HVWDEOHL[DOTXDGUHDQWHULRUV¶DGPHWHQSDUFHOÂOHVGHVXSHUItFLHV LORQJLWXGV
GHIDoDQDPHQRUVTXDQWLQJXLQRULJHQHQXQGHOVFDVRVVHJHQWV
D  4XDQSURFHGHL[LQGHVHJUHJDFLRQVRGLYLVLRQVIRUPXODGHVHQHVFULSWXUDS~EOLFDDPEDQWHULRULWDWD
OD YLJqQFLD GH OD /OHL GHVREUH UqJLP GHOVzO L RUGHQDFLyXUEDQD L TXH QR KDJLQVRIHUW
VHJUHJDFLySRVWHULRU
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E  4XDQV¶DMXVWLQDO3ODFRPDUFDOGHRDOVSODQVSDUFLDOVTXHHOGHVHQYROXSDUHQLSURFHGHL[LQ
GH SDUFHOÂODFLy R VHJUHJDFLy DPE OOLFqQFLD L TXH QR KDJLQ VRIHUW VHJUHJDFLy SRVWHULRU D
O¶DSURYDFLyG¶DTXHVW3ODJHQHUDO
F  3DUFHOÂOHV H[LVWHQWV HQWUH G¶DOWUHV MD FRQVWUXwGHV R DPE LPSRVVLELOLWDW PDWHULDO G¶REWHQLU HOV
PtQLPVH[LJLWV
(QDTXHVWVFDVRVHOVtQGH[G¶HGLILFDELOLWDWQHWVGHO¶DUWLFOHHVUHGXLUDQHQODPDWHL[DSURSRUFLyHQ
TXq OD SDUFHOÂOD WLQJXL UHGXwGD OD VHYD VXSHUItFLH UHVSHFWH GH OD PtQLPD H[LJLGD DO TXDGUH DQWHULRU
$L[z QR REVWDQW V¶H[FHSWXHQ G¶DTXHVWD UHGXFFLy G¶HGLILFDELOLWDW OHV SDUFHOÂOHV RQ HV FRQVWUXHL[L
~QLFDPHQWXQKDELWDWJH
 /¶RFXSDFLyPj[LPDGHSDUFHOÂODSHUDOHVVXE]RQHVSOXULIDPLOLDUVVHUjODVHJHQW
6XE]RQD,HOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQD,,HOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQD,,,HOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQD,9WLSXVDHOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQD,9WLSXVEHOSHUGHODVXSHUItFLH
6XE]RQD9HOSHUGHODVXSHUItFLH
 /¶DOoDGD Pj[LPD DXWRULW]DGD L HO QRPEUH OtPLW GH SODQWHV V¶HVWDEOHL[ HQ QRX PHWUHV TXLQ]H
FHQWtPHWUHV P LHQSODQWDEDL[DPpVGXHVSODQWHVSLVH[FHSWHSHUDODVXE]RQD,9WLSXVE
LODVXE]RQD9HOVYDORUVGHOHVTXDOVVyQHOVTXHV¶HVWDEOHL[HQDFRQWLQXDFLy
 $ODVXE]RQD,9VXEWLSXVEO¶DOoDGDPj[LPDVHUjGHTXLQ]HPHWUHVYLQWLFLQFFHQWtPHWUHV 
P LHOQRPEUHOtPLWGHSODQWHVHOGHSODQWDEDL[DPpVTXDWUHSODQWHVSLV
 $ODVXE]RQD9O¶DOoDGDLHOQRPEUHOtPLWGHSODQWHVYDULHQDPEO¶DPSODGDGHYLDOGHFRQIRUPLWDW
DPEODUHODFLyVHJHQW
$PSODGDGHYLDO$OoDGDPj[LPD
$PSODGDGHYLDO
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHOtPLWGH
SODQWHV
'HPHQ\VGHP
P
3%SODQWDSLV
'HDPHQ\VG¶P
P
3%SODQWHVSLV
'¶DPHQ\VGHP
P
3%SODQWHVSLV
'HPRPpV
P
3%SODQWHVSLV
OtPLW
 $OHVVXE]RQHV,L,,V¶DGPHWHQOHVFRQGLFLRQVGHFRQVWUXFFLRQVDPESDODILWVDUULEDUDO¶DOoDGD
GH  P FRUUHVSRQHQWV D SODQWD EDL[D PpV WUHV SODQWHV SLV /HV FRQGLFLRQV SHU D TXq
O¶HGLILFDFLy UHXQHL[L OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH FRQVWUXFFLy DPE SDODILWV HV UHJXOHQ DO WLSXV
G¶HGLILFDFLyDwOODGD$ODVXE]RQD,9VXEWLSXVEODSODQWDEDL[DKDXUjGHTXHGDUREHUWDHQXQ
SHUGHODVXSHUItFLHRFXSDGDSHUO¶HGLILFDFLy
 /DVXE]RQD9HVWDUjREOLJDGDDXQPj[LPGHGXHVXQLWDWVG¶KDELWDWJHSHUSODQWDSLVH[FHSWHD
OHVSDUFHOÂOHVDPEIDoDQDDFDUUHUVG¶DPSODGDLJXDORVXSHULRUDYLQWPHWUHVHQOHVTXHDTXHVW
Pj[LPHVIL[DHQTXDWUHXQLWDWV
 /DVHSDUDFLyGHO¶HGLILFDFLyDOHVOOLQGHVGHSDUFHOÂODLODVHSDUDFLyHQWUHHGLILFDFLRQVHQSDUFHOÂOD
KDQGHUHVSHFWDUOHVGLVWjQFLHVPtQLPHVVHJHQWV
6XE]RQD
6XE]RQD
6HSDUDFLyDOOLQGHV P 
6HSDUDFLyHQWUHHGLILFDFLRQV
IURQW±ODWHUDO±IRQV
G¶XQDPDWHL[DSDUFHOÂOD
HQUHODFLyDPEDOoDGHV
,
±±

,,
±±

,,,
±±

,9D
±±

,9E
±±
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 6¶DGPHWHQ OHV FRQVWUXFFLRQV DX[LOLDUV GLQV GH O¶RFXSDFLy Pj[LPD GH SDUFHOÂOD HVWDEOHUWD D OD
FRQGLFLyVHJRQDLUHVSHFWDQWHOVOtPLWVG¶DOoDGDLG¶RFXSDFLyPj[LPDDPEHGLILFDFLRQVDX[LOLDUV
TXHV¶HVWDEOHL[HQDOTXDGUHVHJHQW
6XE]RQD
,
,,
,,,
,9D
,9E
9

$OoDGDPj[LPD
P







2FXSDFLyPj[LPD
GHVXSHUItFLH 



1RV¶DGPHW
1RV¶DGPHW
1RV¶DGPHW

 (O QRPEUH Pj[LP G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD D OHV VXE]RQHV SOXULIDPLOLDUV QR SRGUj  VXSHUDU HO
TXHUHVXOWLSHUH[FpVGHGLYLGLUO¶HGLILFDELOLWDWPj[LPDSHUPHVDDODSDUFHOÂODSHOPzGXOGHP
$TXHVW OtPLW KDXUj GH UHVSHFWDUVH ILQV L WRW HQ HO VXSzVLW G¶KDELWDWJHV GH VXSHUItFLH UHGXwGD R
DSDUWDPHQWV HO QRPEUH Pj[LP GHOV TXDOV QR SRGUj VXSHUDU OD GHQVLWDW UHVXOWDQW GH OD UHJOD
DQWHULRU
 $PEODILQDOLWDWGHFRQWURODULDFRWDUODJUDQGjULDH[FHVVLYDG¶DOJXQHVSURPRFLRQVDOHV]RQHV
SOXULIDPLOLDUV HV OLPLWD O¶DJUXSDFLy Pj[LPD G¶KDELWDWJHV VREUH XQD PDWHL[D SDUFHOÂOD D OD TXH
UHVXOWDG¶DSOLFDUXQDVXSHUItFLHGHVRVWUHHGLILFDEOHFRUUHVSRQHQWDWUHVSDUFHOÂOHVGLVWULEXwGDHQ
XQDRYjULHVHGLILFDFLRQVLQGHSHQGHQWV
/HVSDUFHOÂOHVTXHSHUODVHYDPDMRUVXSHUItFLHGRQHVVLQOORFDXQVRVWUHHGLILFDEOHTXHVXSHUL
O¶DVVHQ\DODW DO SDUjJUDI DQWHULRU KDXUDQ GH WUDFWDUVH FRP VL IRVVLQ GXHV R PpV SDUFHOÂOHV
LQGHSHQGHQWV TXH QR VXSHULQ LQGLYLGXDOPHQW O¶DJUXSDFLy Pj[LPD G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD
DVVHQ\DODGD (Q DTXHVWV FDVRV FDGD DJUXSDFLy KDXUj GH WHQLU DFFpV LQGHSHQGHQW GHV GHO YLDO
S~EOLF/¶HVSDLOOLXUHG¶HGLILFDFLyTXHGDUjVLVWHPDWLW]DWDPEMDUGLQHULDLSRGUjHVWDEOLUVHXQUqJLP
G¶~VPDQFRPXQDWGHOPDWHL[1RHVSHUPHWHQVROXFLRQVGHSDVVDWJHVSDUWLFXODUVRDQjOHJVSHUD
O¶DFFpVFRP~DSDUFHOÂOHVGLIHUHQWV
 $OHV]RQHVSOXULIDPLOLDUVV¶DGPHWHQHOVGHVHQYROXSDPHQWVG¶KDELWDWJHVDGRVVDWVHQILOHUDDPE
HVSDLV OOLXUHV PDQFRPXQDWV R LQGLYLGXDOLW]DWV FRP D WLSXV G¶RUGHQDFLy GHULYDW GH O¶HGLILFDFLy
DwOODGDG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
D  6¶KDXUDQ GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV G¶DJUXSDFLy Pj[LPD G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD TXH
V¶DVVHQ\DOHQDOQ~PHURDQWHULRU
E  6¶DSOLFDUDQODGHQVLWDWPj[LPDG¶KDELWDWJHVO¶tQGH[QHWG¶HGLILFDELOLWDWHOSHUFHQWDWJHG¶RFXSDFLy
Pj[LPD GH SDUFHOÂOD O¶DOoDGD L HO QRPEUH GH SODQWHV TXH V¶DVVHQ\DOHQ SHU D OD VXE]RQD
UHVSHFWLYD
F  &DGDDJUXSDFLyLQGHSHQGHQWG¶KDELWDWJHVDGRVVDWVKDG¶HVWDUGRWDGDG¶DFFpVURGDWGHVGHODYLD
S~EOLFD
G  /¶HGLILFDFLyV¶KDXUjGHSURGXLURUGHQDGDPHQWSHOTXHIDDOHVDOLQHDFLRQVRILFLDOVGHODSDUFHOÂODD
ODYLDS~EOLFD
H  $PEODILQDOLWDWGHFRQWURODULDFRWDUO¶LPSDFWHH[FHVVLXG¶DOJXQHVSURPRFLRQVQRHVSHUPHWUDQ
DJUXSDFLRQVTXHFRPSRUWLQXQIURQWHGLILFDWFRQWLQXRUHFXODWVXSHULRUDWUHQWDPHWUHV P 
TXDQDL[zV¶HVGHYLQJXLV¶KDXUjGHIUDFFLRQDUXQDDJUXSDFLyHQGRVRPpVFRVVRVLQGHSHQGHQWV
TXHQRVXSHULQDTXHVWDGLPHQVLyLTXHKDXUDQGHVHSDUDUVHHQWUHVLSURSRUFLRQDOPHQWDODVHYD
DOoDGDUHVSHFWLYDDPEXQPtQLPGHP
6¶LQFRUSRUHQOHVGLVSRVLFLRQVDGGLFLRQDOVVHJHQWV
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 /HVDFWXDFLRQVG¶KDELWDWJHGHOWLSXVGHOHVGHVFULWHVDO¶DUWLFOHGHOD/OHLG¶XUEDQLVPHL
O¶DUWLFOHGHOD/OHLGHOGUHWDO¶KDELWDWJHRDOWUDOHJLVODFLyTXHOHVVXEVWLWXHL[LR
PRGLILTXLSURPRJXGHVHQUqJLPGHSURWHFFLyS~EOLFDGHVWLQDGHVDFROÂOHFWLXVHVSHFtILFVTXH
UHTXHUHL[LQ XQD DFWXDFLy VRFLDO SUHIHUHQW L TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV MXVWLILTXLQ
SURJUDPHVIXQFLRQDOVGHGLPHQVLyUHGXwGDQRHVWDUDQVRWPHVHVDOHVOLPLWDFLRQVUHIHUHQWVDO
QRPEUH Pj[LP G¶KDELWDWJHV SHU SDUFHOÂOD VHPSUH L TXDQ TXHGL JDUDQWLGD OD GHVWLQDFLy
G¶DTXHVWVKDELWDWJHV
 (OVSODQVGHPLOORUDXUEDQDSRGUDQSUHYHXUHSURPRFLRQVG¶KDELWDWJHVQRVRWPHVHVDUqJLP
GHSURWHFFLyS~EOLFDTXHSURSRVLQWLSRORJLHVGHGLPHQVLyUHGXwGDSHUDFROÂOHFWLXVHVSHFtILFV
TXHUHTXHUHL[HQXQDDWHQFLyVRFLDOSUHIHUHQWGHOWLSXVGHOHVGHILQLGHVDO¶DUWLFOHGHOD
/OHLG¶XUEDQLVPHLO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHOGUHWDO¶KDELWDWJHRDOWUDOHJLVODFLyTXH
OHV VXEVWLWXHL[L $ DTXHVWV HIHFWHV HOV SODQV GH PLOORUD XUEDQD KDXUDQ GH MXVWLILFDU OD
GHVWLQDFLy DOFROÂOHFWLX HVSHFtILF OD WLSRORJLD L HOSURJUDPD IXQFLRQDO SURSRVDW LHVWDEOLUDQ OD
GHQVLWDWPj[LPDG¶DFRUGDPEDTXHVWDILQDOLWDWHQTXDOVHYROFDVKDXUDQGHGHVWLQDUXQPtQLP
GHOSHUGHOWRWDOGHO¶HGLILFD
6HJRQD3ODQHMDPHQWDSURYDWDPEDQWHULRULWDWDODPRGLILFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
 $OVjPELWVGHVzOXUEjDPESODQHMDPHQWDSURYDWDPEDQWHULRULWDWDDTXHVWDPRGLILFDFLyGHO3OD
JHQHUDOPHWURSROLWjVH¶OVDSOLFDUDQSHOTXHIDDOVRVWUHDPEGHVWtDKDELWDWJHOHVOLPLWDFLRQVGHO
QRPEUH Pj[LP G¶KDELWDWJHV HVWDEOHUWHV HQ DTXHVWD PRGLILFDFLy GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj
VHPSUHLTXDQHOSODQHMDPHQWYLJHQWQRKDJLFRQFUHWDWHOQRPEUHG¶KDELWDWJHV

02',),&$&,Ï'(/(625'(1$1&(60(75232/,7$1(6'¶(',),&$&,Ï
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• Modificació del Pla General Metropolità, per a la creació del sistema urbanístic d’habi$UWLFOH6XSHUItFLHGHODSODoD
tatges
dotacionals públics, clau HD, al terme municipal de Viladecans. Aprovar definitivament
(VVXSULPHL[DTXHVWDUWLFOH
la modificació
del Pla general metropolità, per a la creació del sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics,
clau HD, de Viladecans, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. (DOGC núm. 5528 - 17/12/2009).

DQtVWLTXHVGHODPRGL¿FDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjSHUDODFUHDFLyGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KD
$UWLFOH6XSzVLWHVSHFLDO

(VVXSULPHL[DTXHVWDUWLFOH

          
$UWLFOH$OWXUDOOLXUHPtQLPD
6,67(0$ 85%$1Ë67,& '¶+$%,7$7*(6 '27$&,21$/6 3Ò%/,&6 &/$8 +' $/ 7(50(
(OVORFDOVWLQGUDQXQDDOWXUDOOLXUHPtQLPDHQWRWVHOVVHXVSXQWVGHPTXHQRHVSRGUjUHGXLU

DPE FDQDOLW]DFLRQV R LQVWDOÂODFLRQV DQjORJXHV D OHV ]RQHV GH FLUFXODFLy L HQ O¶HVSDL PtQLP GH OHV

SODFHV G¶DSDUFDPHQW VHJRQV O¶DUW  GH OHV 1188 $ O¶H[WHULRU V¶LQGLFDUj O¶DOWXUD Pj[LPD GHOV

YHKLFOHVTXHKLSXJXLQDFFHGLULQIHULRUHQPDO¶DOWXUDOOLXUHGHSDVGHOORFDOLDFFpVDDTXHVW


VLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV
&ODX+' 
$UWLFOH'LVSRVLFLyGHOHVSODFHV
/D GLVSRVLFLy GH OHV SODFHV G¶HVWDFLRQDPHQW DSDUFDPHQW L JDUDWJHDSDUFDPHQW VHUj WDO TXH V¶KL

G¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV
FODX+' 

$UWLFOH3DVVDGLVVRVLDFFHVVRV


$OVSOjQROVGHOVSURMHFWHVTXHHVSUHVHQWLQDPEOHVVROÂOLFLWXGVGHOOLFqQFLDKLILJXUDUDQDVVHQ\DODWV

/¶jPELW
WHUULWRULDO GH
OD 0RGLILFDFLy
*HQHUDO
03*0 FRP
DEDVWD
HOV HPSODoDPHQWV
L HOV
SDVVDGLVVRV SXQWXDO
G¶DFFpV GHO
GHOV3OD
YHKLFOHV
WDQW0HWURSROLWj
DOV HVWDFLRQDPHQWV
DOV


$UW'HILQLFLyGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODX+' 


(V TXDOLILFD GH VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV FODX +'  HO VzO GHVWLQDW
D
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G¶KDELWDWJH
GLULJLGHV D VDWL     

GHSHUVRQHVDPEQHFHVVLWDWVG¶DFROOLPHQWDVVLVWqQFLDUHVLGHQFLDORG¶HP

/¶jPELW WHUULWRULDO GH OD 0RGLILFDFLy SXQWXDO GHO 3OD *HQHUDO 0HWURSROLWj 03*0  DEDVWD

$UW'HILQLFLyGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODX+' 
(V TXDOLILFD GH VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV FODX +'  HO VzO GHVWLQDW D
DFWXDFLRQV S~EOLTXHV G¶KDELWDWJH GLULJLGHV D VDWL     
GHSHUVRQHVDPEQHFHVVLWDWVG¶DFROOLPHQWDVVLVWqQFLDUHVLGHQFLDORG¶HP

$UW%HQHILFLDULVGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFV FODX+' 
$OVHIHFWHVGHODFUHDFLyGHOD FODX+' HQHOWHUPHPXQLFLSDOGH9LODGHFDQVHVFRQVLGHUDUDQ
      V OD JHQW JUDQ OHV GRQHV YtFWLPHV GH OD
YLROqQFLDGHJqQHUHHOVLPPLJUDQWVOHVSHUVRQHVVHSDUDGHVRGLYRUFLDGHVTXHKDJLQSHUGXWHO
GUHW D O¶~V GH O¶KDELWDWJH FRPSDUWLW OHV SHUVRQHV SHQGHQWV GH UHDOORWMDPHQW SHU RSHUDFLRQV
S~EOLTXHVGHVXEVWLWXFLyG¶KDELWDWJHVRSHUDFWXDFLRQVG¶H[HFXFLyGHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFR

HVSRUWLQDWHUPHLDPEOHVQHFHVVLWDWVH[SRVDGHVHQO¶DUWLFOHDQWHULRU
7DPEp HV FRQVLGHUHQ EHQHILFLDULV GH O¶~V G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV SHUVRQHV DPE
QHFHVVLWDWG¶DFRPSDQ\DPHQWSHUDVVHJXUDUQHODLQVHUFLyVRFLDODPEWLSRORJLHVLGLVVHQ\VTXH
HQSHUPHWLQO¶~VFRPSDUWLWSHUSH
$UW  7LWXODULWDW GHO VzO GHVWLQDW DO VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJHV GRWDFLRQDOV S~EOLFV FODX
+' 
(OVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLF
GHO VzO VLJXL S~EOLFD R V¶DGTXLUHL[L PLWMDQoDQW TXDOVHYRO WtWRO GH JHVWLy XUEDQtVWLFD FRP D
FRQVHTqQFLDGLUHFWDGHO¶DVVLJQDFLyGHODQRYDTXDOLILFDFLy
1R REVWDQW HQ TXDQW D OD JHVWLy GHO VzO V¶DGPHWHQ OHV IRUPHV GH JHVWLy GLUHFWD L LQGLUHFWD
GHILQLGHVHQODOHJLVODFLyGHUqJLPORFDO
$UW'HWHUPLQDFLRQVGHVzOVLHPSODoDPHQWVTXHV¶DIHFWHQDOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOVS~EOLFV FODX+' 

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

/DTXDOLILFDFLyG¶KDELWDWJHGRWDFLRQDOS~EOLFFODX+GV¶LQWHJUDFRPXQVLVWHPDGLIHUHQFLDWGLQV
HOVVLVWHPHVGHOSODJHQHUDOPHWURSROLWjHQO¶jPELWGH9LODGHFDQV
/¶HVWDEOLPHQWGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVODTXDOLILFDFLyGHOVzOXUEj
       HV HQ VHFWRUV GH SODQHMDPHQW GHULYDW V¶KD GH
SUHYHXUHPLWMDQoDQWXQDPRGLILFDFLyGHOSODQHMDPHQWJHQHUDO
7DPEp PLWMDQoDQW OD UHIHULGD PRGLILFDFLy GH SODQHMDPHQW JHQHUDO HV SRGUDQ TXDOLILFDU FRP D
VLVWHPDXUEDQtVWLFG¶KDELWDWJHVGRWDFLRQDOVS~EOLFVVzOVDQWHULRUPHQWTXDOLILFDWVFRPDVLVWHPD
G¶HTXLSDPHQWV FRPXQLWDULV /HV UHVHUYHV SUHYLVWHV SHU DO VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV SRGHQ VXEVWLWXLU OHV UHVHUYHV PtQLPHV OHJDOV GHVWLQDGHV D HTXLSDPHQWV
FRPXQLWDULV HVWDEOHUWV SHU OD OHJLVODFLy XUEDQtVWLFD (Q WRW FDV PLWMDQoDQW XQD PRGLILFDFLy R

PRGLILFDFLRQVVXFFHVVLYHVGHOSODQHMDPHQWJHQHUDOQRHVSRWUHGXLUHQFRQMXQWPpVG¶XQ
GHODVXSHUItFLHGHOVzOXUEjLXUEDQLW]DEOHTXDOLILFDGDRUHVHUYDGDSHOSODQHMDPHQWJHQHUDOFRP
D VLVWHPD G¶HTXLSDPHQWV S~EOLFV ORFDOV /HV PRGLILFDFLRQV GHO SODQHMDPHQW JHQHUDO KDQ
G¶DFUHGLWDUTXHQRVHVXSHUDDTXHVWOtPLW
$UW&RQGLFLRQVG¶RUGHQDFLy
/D ILJXUD GH SODQHMDPHQW TXH DVVLJQL OD TXDOLILFDFLy G¶KDELWDWJH GRWDFLRQDO S~EOLF HQ XQ
HPSODoDPHQWGHWHUPLQDWKDG¶DFWXDUWDPEpFRPDSODQHMDPHQWGHULYDWGHGHWDOOGHWHUPLQDQW
OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy OHV TXDOV V¶DGDSWDUDQ D OHV QHFHVVLWDWV IXQFLRQDOV SDLVDWJH
FRQGLFLRQV DPELHQWDOV L LQWHJUDFLy HQ HO VHFWRU HQ HO TXH V¶XELTXLQ 7RW L DL[z VHQVH SHUMXGLFL
TXH XOWHULRUPHQW HOV SDUjPHWUHV XUEDQtVWLFV GHOV WHUUHQ\V TXDOLILFDWV FRP D +' SXJXLQ pVVHU
FRQFUHWDWVPLWMDQoDQWODILJXUDGH3ODQV(VSHFLDOV8UEDQtVWLFV
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G¶HTXLSDPHQWV FRPXQLWDULV /HV UHVHUYHV SUHYLVWHV SHU DO VLVWHPD XUEDQtVWLF G¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOV S~EOLFV SRGHQ VXEVWLWXLU OHV UHVHUYHV PtQLPHV OHJDOV GHVWLQDGHV D HTXLSDPHQWV
FRPXQLWDULV HVWDEOHUWV SHU OD OHJLVODFLy XUEDQtVWLFD (Q WRW FDV PLWMDQoDQW XQD PRGLILFDFLy R
PRGLILFDFLRQVVXFFHVVLYHVGHOSODQHMDPHQWJHQHUDOQRHVSRWUHGXLUHQFRQMXQWPpVG¶XQ
GHODVXSHUItFLHGHOVzOXUEjLXUEDQLW]DEOHTXDOLILFDGDRUHVHUYDGDSHOSODQHMDPHQWJHQHUDOFRP
D VLVWHPD G¶HTXLSDPHQWV S~EOLFV ORFDOV /HV PRGLILFDFLRQV GHO SODQHMDPHQW JHQHUDO KDQ
G¶DFUHGLWDUTXHQRVHVXSHUDDTXHVWOtPLW
$UW&RQGLFLRQVG¶RUGHQDFLy
passatgers.
Amb caràcter
complementari
ILJXUD
GH SODQHMDPHQW
TXH
DVVLJQL
G¶KDELWDWJH
GRWDFLRQDO
S~EOLFi sempre
HQ XQreEl /D
Prat
de Llobregat,
Sant
Boi
de OD TXDOLILFDFLy
lacionats amb els principals, s’admeten els usos d’acHPSODoDPHQWGHWHUPLQDWKDG¶DFWXDUWDPEpFRPDSODQHMDPHQWGHULYDWGHGHWDOOGHWHUPLQDQW
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OHV FRQGLFLRQV G¶HGLILFDFLy OHV TXDOV V¶DGDSWDUDQ
D logístiques,
OHV QHFHVVLWDWV
SDLVDWJH
tivitats
industrial,IXQFLRQDOV
comercial, magatzematge
FRQGLFLRQV
DPELHQWDOV
L
LQWHJUDFLy
HQ
HO
VHFWRU
HQ
HO
TXH
V¶XELTXLQ
7RW
L
DL[z
VHQVH
SHUMXGLFL
i
transport;
cotxes
de
lloguer,
concessionaris
de serveis
• Modificació puntual del Sistema AeroTXH
XOWHULRUPHQW
HOV
SDUjPHWUHV
XUEDQtVWLFV
GHOV
WHUUHQ\V
TXDOLILFDWV
FRP
D
+'
SXJXLQ
pVVHUseraeroportuaris;
hotels,
agències
de
viatges
i
altres
portuari del PGM, als termes municipals
FRQFUHWDWVPLWMDQoDQWODILJXUDGH3ODQV(VSHFLDOV8UEDQtVWLFV
veis als usuaris o empleats de l’aeroport.

del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà. Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de
març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).
Normes urbanístiques

1. Sistema general aeroportuari
D’acord amb els criteris exposats a la memòria
justificativa, es modifica el redactat dels articles 186
al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau
2, per adequar-los al caràcter de sistema general
públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que
substitueix totalment el vigent, és el següent:

Secció 3a
Sistema general aeroportuari (2)
Art. 186. Definició
El sistema general aeroportuari comprèn la zona de
servei de l’aeroport de Barcelona. Aquests sòls, per
raó de la legislació sectorial, seran de titularitat pública.
Art. 187. Edificabilitat
S’assigna al sistema general aeroportuari un índex
d’edificabilitat bruta global sobre el conjunt de la
zona de servei de 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl. Correspon al planejament especial que el desplegarà
concretar la distribució de l’edificabilitat per zones.
Art. 188. Usos
El sistema general aeroportuari públic, admet com a
usos principals les pistes i plataformes de vol, els edificis de terminals de passatgers i de càrrega, les instal·
lacions tècniques de suport a l’aviació, serveis d’aviació
general, oficines de gestió aeroportuària , manteniment
i tallers d’aeronaus i els serveis d’atenció directa als

Correspon al planejament especial que desplegarà el
sistema general aeroportuari, la distribució i la concreció dels usos a les diferents zones de l’aeroport.
Art. 189. Desenvolupament del sistema
aeroportuari
1. Aprovat el Pla director, el desenvolupament del
sistema general aeroportuari, es farà mitjançant
planejament especial, d’acord amb els criteris del
Pla director, i les determinacions de la present normativa. Aquest planejament s’haurà de tramitar
d’acord amb la legislació urbanística vigent.
2. Les determinacions que s’estableixen per al planejament de desenvolupament del sistema aeroportuari són les següents:
a. En el planejament especial que desenvolupi els
àmbits compresos a la part de l’Àrea d’activitats
complementàries i del subsistema de suport al
sistema aeroportuari compresa entre l’àrea de la
terminal i el límit de la zona de servei, al llarg del
límit amb el sector de Mas Blau II, fins al nus de
la ronda sud amb l’avinguda Onze de Setembre,
que configuren l’àmbit central de la zona de terra,
el més proper i en contacte amb les àrees urbanes
del Prat, s’inclourà l’anàlisi conjunta de les seves
relacions amb l’àmbit del subsistema de l’àrea
terminal de passatgers actual, per garantir la correcta transició entre els usos aeroportuaris i els
usos urbans confrontats, residencials i terciaris.
Aquesta anàlisi conjunta haurà de ser realitzada
en el termini màxim d’un any des de l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació.
L’ordenació d’aquest àmbit haurà de fer èmfasi en
el caràcter de “porta de l’aeroport”, especialment
en el tractament paisatgístic de l’espai i en la composició i ordenació dels volums edificats.
b. En el desenvolupament del subsistema de
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suport al sistema aeroportuari, l’àrea d’activitats
complementàries i l’àrea de reserva determinada
pel Pla director, s’haurà de reservar un mínim del
15 per 100 del sòl amb destí a espais lliures i dotacions, per sistematitzar àrees enjardinades públiques que qualifiquin i ordenin l’espai.
c. A les àrees confrontants al llarg de la variant de
la carretera C-246, el planejament tindrà especial
cura del tractament arquitectònic i compositiu de
les edificacions, ja que configuraran una façana de
gran longitud molt visible des de la vialitat general.
d. El projecte de les edificacions que s’hagin
d’emplaçar a la franja del subsistema de suport
a les operacions aeronàutiques més propera a la
ronda sud i la nova carretera B-203 i situades al
llarg d’aquestes vies serà objecte d’un estudi previ
de les condicions de composició volumètrica dels
volums edificatoris per controlar el seu impacte visual des de l’àrea urbana del Prat.
e. El desenvolupament de l’àrea de reserva, per la
seva posició a l’altre costat de la carretera C-246,
se supeditarà al previ desenvolupament dels àmbits situats a l’est de l’autovia, excepte pel que fa
als requeriments derivats de la implantació de la
infrastructura d’accés a l’aeroport. En el seu cas,
el planejament futur haurà de tenir en compte el
tractament de la franja perimetral de transició amb
el sòl agrícola confrontant.
f. El desenvolupament del sistema aeroportuari en
els àmbits dels subsistemes de protecció seguirà
les directrius establertes a l’apartat 2.3.2 de la memòria.
La funció del subsistema de protecció urbana
(clau 2a) és la de servir de separació adequada
entre l’àrea aeroportuària i l’àrea urbana residencial, amb un destí bàsicament d’espai lliure que
admet usos complementaris d’equipament, agrícoles i forestals.
Els subsistemes de protecció aeroportuària (clau
2c) i de protecció ambiental de la costa (clau 2b)
han de complir el doble objectiu de protecció de
l’entorn aeroportuari i de preservació i potenciació dels valors naturals de la franja costanera,
de forma plenament compatible amb les reserves
naturals del Remolar i la Ricarda – ca l’Arana, i les
àrees ZEPA existents.
Tot complint els condicionants de les servituds
i els requeriments tècnics aeronàutics, la franja
central situada entre la tercera pista i el mar, que
configura el subsistema de protecció ambiental
de la costa, clau 2b, ha de complir una veritable
funció d’espais lliures lligats a la zona costanera i
al seu ús normal, i alhora una funció de corredor

biològic entre les àrees de reserves naturals situades a ambdós extrems, com a parc litoral de
domini i ús públic.
Art. 190. Servituds aeronàutiques
L’àrea circumdant de l’aeroport, constituïda pel territori sotmès a les servituds aèries independentment de
la seva pertinença o no a la zona de servei de l’aeroport, està subjecta a allò disposat a les legislacions
especials en les matèries.
2. Sòls rústics de valor agrícola, amb servituds
aeronàutiques (clau 24a)
La nova zona de sòl rústic protegit de valor agrícola, clau 24a, situada entre l’aeroport i la nova
llera del Llobregat serà objecte d’un Pla especial
d’ordenació de l’espai per determinar les condicions de l’exercici de les dues funcions bàsiques
que ha de complir aquest espai: la d’espai obert
i la d’espai on es desenvolupa l’activitat agrícola.
El Pla especial es basarà en el que determinen els
articles 151, 152, 154, 155 i 157 de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità, amb les
limitacions derivades de les servituds aeronàutiques, tant pel que fa a edificacions, instal·lacions
o plantació d’arbrat.
Mentre no es redacti el Pla especial, seguiran les
limitacions següents:
• S’admeten les reformes, ampliacions i substitució de les edificacions existents, però no la implantació de noves edificacions fora de l’entorn
immediat dels nuclis edificats actuals.
• No s’admet la implantació d’hivernacles, ni
noves granges, ni activitats extractives.
3. El cementiri del Prat de Llobregat
Els sòls ocupats per les instal·lacions del cementiri
municipal així com l’espai de protecció i de possible ampliació, es qualifiquen de sistema d’equipaments comunitaris, clau 7a, i es regeixen pel
règim de gestió i tinència de les normes generals
del Pla general pel que fa aquests sòls.
L’espai confrontant al cementiri es qualifica com a
sistema d’espais lliures, parc urbà i zones verdes,
clau 6b, del Pla general metropolità.
Aquests sòls es troben sotmesos a servituds aeronàutiques per tant, previ a la realització de qualsevol obra cal disposar de les autoritzacions expresses de la direcció de l’aeroport i de la Direcció
General d’Aviació Civil.
4. Pla especial de Sant Cosme
A l’efecte d’ordenar la façana de l’accés principal
a l’aeroport es defineix un àmbit de remodelació
de la zona subjecta a ordenació volumètrica (clau
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18) del PGM i avui ordenada a través del Pla especial Sant Cosme. El nou àmbit de Pla especial
se situa confrontant a la ronda de ponent i al parc
de Mas Blau i possibilita, a més del usos d’equipament establerts, l’emplaçament d’activitat econòmica per a usos de caràcter terciari compatible
amb la zona residencial contigua.
Paràmetres de l’ordenació del Pla especial:
Àmbit total

30.781 m2

Parc urbà

Mínim 50%

Terciari al servei de l’aeroport

Màxim 25%

Ocupació en planta baixa per
edificació
El 25% de sòl restant es destinarà a:
equipaments i dotacions, o espais
lliures

Màxim 50%
sobre sòl net

Edificabilitat bruta màxima per a usos
terciaris

0,3 m2 sostre /
m2 sòl

Alçada màxima de les edificacions

B+3 plantes pis

5. Servituds sonores i sobre la limitació d’alçada
de les edificacions
El sistema general aeroportuari exigeix la definició de les servituds aeronàutiques incloses les
sonores, de conformitat amb la Llei 48/1960, de
21 de juliol, de navegació aèria, especialment en
la redacció de la seva disposició addicional única
continguda a l’article 63 de la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.
D’acord amb l’apartat 4 de l’esmentat article, el
planejament urbanístic ha d’incorporar les limitacions imposades per les servituds aeronàutiques,
incloses les sonores, per tant, i un cop aprovades
aquestes per l’autoritat competent en matèria
d’aviació civil, en la tramitació del planejament
urbanístic que ordeni els àmbits territorials afectats per aquestes servituds, s’haurà de sol·licitar
informe a l’autoritat competent en matèria d’aviació civil, el qual haurà d’abastar els aspectes següents:
a. La compatibilitat entre el desenvolupament urbanístic i l’activitat de navegació aèria, als efectes
previstos a l’article 9.1 de la Llei 6/1998, de 13
d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.
b. Els requisits relatius als usos i condicions de
l’edificació que ha d’incorporar el planejament per
garantir la compatibilitat entre les servituds aeronàutiques, incloses les sonores, i el planejament
urbanístic.
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c. Els requisits que ha d’incorporar el planejament
urbanístic per donar compliment al Pla Director de
l’Aeroport de Barcelona i a la Resolució sobre la
Declaració d’Impacte Ambiental, pel que fa a les
servituds sonores.
La incompatibilitat de desenvolupar urbanísticament àrees concretes o la incorporació dels
condicionaments que s’estableixin en aquest informe, donarà dret a indemnització d’acord amb
la legislació vigent. Les servituds imposades per
raó de la navegació aèria, incloses les acústiques, constitueixen limitacions del dret de propietat d’acord amb la seva funció social i, en conseqüència, només donarà lloc a indemnització la
imposició de servituds de tal naturalesa que impedeixin l’exercici de drets patrimonialitzats, de
conformitat amb la disposició addicional única
de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació
aèria, en la redacció donada per l’article 63 de la
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures
Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.
L’autoritat urbanística pot donar trasllat de l’informe de l’autoritat en matèria d’aviació civil al
promotor a l’efecte d’incorporar al pla els seus
condicionaments i podrà imposar que constin en
el Registre de la Propietat.
S’incorpora en el plànol d’informació número 1.7
les servituds acústiques previstes en el Pla Director de l’Aeroport de Barcelona.
6. Pla especial zones PEIN
La modificació del sistema aeroportuari del Pla
general metropolità incorpora com a pròpia la determinació establerta d’acord amb l’apartat n) de
la segona clàusula del Conveni d’infrastructures i
medi ambient en el delta del Llobregat, segons la
qual s’haurà de redactar un Pla especial d’ordenació de l’espai terrestre litoral i un Pla especial de
protecció de les zones incloses en el Pla d’espais
d’interès natural (Remolar – la Murtra – ca l’Arana).
En el marc d’aquest planejament especial s’haurà
de resoldre i garantir la compatibilitat dels requeriments de protecció dels sistemes naturals amb
els aeronàutics i de les altres qualificacions urbanístiques incloses a l’àmbit del Pla especial.
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Ordenances
metropolitanes
d’edificació
Reguladores, en sòl urbà, dels aspectes
constructius, tècnics, sanitaris, de
seguretat i de règim, de serveis no
previstos en les normes urbanístiques
del Pla General Metropolità
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Art. 1. Objecte
1. Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la
regulació en sòl urbà dels aspectes constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de
serveis de l’edificació, sigui quin sigui el seu ús o
destí, no previstos o necessitats de desenvolupament, a les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità de Barcelona.
2. Sempre que no s’estableixi una altra cosa i sense
perjudici de la reglamentació especial prevista a
l’article 77.1 de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità, aquestes ordenances
s’aplicaran al sòl urbanitzable, programat o no
programat, que mitjançant plans parcials o programes d’actuació i plans especials, s’incorpori al
sòl urbà.
3. Aquestes ordenances també seran d’aplicació per
regular l’edificació admesa amb caràcter excepcional i de manera restrictiva pel Pla metropolità al
sòl no urbanitzable.

solució més favorable a l’exigència de prèvia urbanització, a la menor edificabilitat, a la inferior
densitat d’habitatges i a la major dotació per a
equipaments comunitaris.
Art. 5. Actualització
La Corporació Metropolitana, per la seva iniciativa o
a instància dels ajuntaments integrats en el seu àmbit
jurisdiccional, promourà l’actualització d’aquestes ordenances, per adaptar-les a la realitat social del temps
en què s’hagin d’aplicar, quan així ho aconsellin els
progressos científics als quals s’arribi i les noves disposicions que es promulguin sobre els aspectes que
en constitueixen l’objecte.

Art. 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquest títol i els títols I i II d’aquestes ordenances
són aplicables a tota la zona metropolitana definida a l’article 2.1 del Decret llei 5/1974, de 24
d’agost.
2. Les normes reguladores de les especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi o per
efecte de l’ordenació física dels sectors del terme
municipal respectiu, objecte del títol III, regiran
només en l’àmbit al qual es refereixen en cada
cas.
Art. 3. Vigència
L’aprovació definitiva d’aquestes ordenances metropolitanes implica la derogació de les ordenances municipals dels ajuntaments integrats en la Corporació
Metropolitana, en els termes previstos a la taula de
vigències.
Art. 4. Interpretació
1. Aquestes ordenances s’interpretaran segons el
sentit propi de les seves paraules, amb relació al
context, amb subordinació al que disposen les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
atenent fonamentalment a l’esperit, els objectius i
la finalitat del pla esmentat.
2. En els casos de dubte o imprecisió prevaldrà la
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TÍTOL I
INTERVENCIÓ DE L’EDIFICACIÓ I
ÚS DEL SÒL
Capítol I
Informació urbanística
Art. 6. Consultes i informes
1. Tot administrat té dret a consultar, a les oficines
de l’Ajuntament o a les de la Corporació Metropolitana, els plans, les normes complementàries
i subsidiàries, els programes d’actuació urbanística, els estudis de detall i els projectes, amb les
seves normes, ordenances i catàlegs, i que l’Administració local l’informi per escrit, amb el pagament previ dels drets o les taxes corresponents,
del règim urbanístic aplicable a una finca o sector.
2. La persona que es proposés dur a terme actes
subjectes a llicència, i en particular els propietaris
de les finques, els seus administradors i els tècnics encarregats de la redacció dels projectes,
podrà sol·licitar que l’Ajuntament o la Corporació
Metropolitana els informi per escrit, amb el pagament previ dels drets o les taxes corresponents,
sobre qualsevol dubte tècnic al qual pogués donar
lloc l’aplicació del que disposen les normes urbanístiques i aquestes ordenances, al cas concret
que es preveu.
3. Les peticions a què es refereixen els paràgrafs anteriors hauran d’anar acompanyades d’un plànol
d’emplaçament de la finca o del sector a escala
no menor d’1:2.000.
Art. 7. Cèdules urbanístiques
Les circumstàncies urbanístiques que concorren a
les finques s’acreditaran, a efectes de l’atorgament
de llicències, mitjançant la cèdula urbanística, quan
aquesta estigués implantada segons el que disposa
l’ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.
Art. 8. Sol·licitud d’assenyalament d’alineacions
i rasants
1. L’administrat podrà demanar a l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les línies i rasants
oficials que corresponguin a una finca determinada.
2. La sol·licitud per a l’assenyalament sobre el terreny
d’alineacions i rasants haurà d’anar acompanyada
d’un plànol de situació de la finca, presentat en
dos exemplars, a escala no menor d’1:2.000, en
què es reflecteixi la posició d’aquesta respecte a
les vies públiques que limiten la totalitat de l’illa
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on estigui situada, i en què es consignin les cotes
corresponents als diversos límits de la finca, així
com les distàncies a les cantonades dels carrers
immediats. Excepcionalment, si fos necessari,
l’Administració municipal podrà exigir la presentació de plànol a escala 1:500.
3. L’Ajuntament podrà exigir l’assenyalament quan
ho consideri necessari com a requisit previ per a
l’atorgament de llicències, i sempre en el cas de
llicència condicionada a completar la urbanització
regulada a l’article 51 de les normes urbanístiques
del Pla general metropolità.
Art. 9. Execució de l’assenyalament
L’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny, fins i tot el de les línies d’edificació interior d’illa i
de zona de jardí o d’espai lliure, quan sigui procedent,
s’ajustarà a les normes següents:
1a. Seran requisits previs a les operacions d’assenyalament:
a. el pagament dels drets o les taxes corresponents
b. que el terreny es trobi lliure de tot obstacle que
impedeixi o destorbi el replantejament.
2a. L’Administració municipal fixarà el dia i l’hora en
què el replantejament hagi de tenir efecte i, amb
l’antelació necessària, citarà la persona sol·licitant
o l’autoritzada per aquesta.
3a. Podran assistir a l’acte de replantejament, amb
el funcionari municipal encarregat d’efectuar-lo, la
persona sol·licitant o qui la representi i el facultatiu
o tècnic competent designat per aquella. Si, un
cop comparegut el funcionari designat al terreny
objecte d’assenyalament, aquest no es pogués
dur a terme perquè el solar no es troba en les condicions assenyalades a l’apartat b. de la norma
1a, l’acte es declararà desert, amb la pèrdua dels
drets corresponents.
4a. En un altre cas, el funcionari municipal marcarà en el terreny, amb punts o referències precises, les alineacions i rasants.
5a. L’assenyalament d’alineacions i rasants es
farà constar en un plànol o croquis de replantejament, en dos exemplars, signat pel facultatiu de
l’Administració local. Un dels exemplars s’unirà a
l’expedient i l’altre es lliurarà a l’interessat.
Art. 10. Terminis
1. La informació per escrit i el plànol justificatiu de
l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el
terreny s’haurà de facilitar en el termini d’un mes.
2. El termini es computarà, per als informes, a partir
del dia en què la petició hagués entrat a l’Ajun-

tament, i, per a l’assenyalament d’alineacions
i rasants sobre el terreny, des que s’haguessin
complert els requisits previstos a la norma 1a de
l’article anterior.
3. La cèdula urbanística s’haurà d’atorgar o denegar
en el termini de dos mesos establert a l’article 5 de
l’ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.

Capítol II
Disposicions generals sobre les
llicències
Art. 11. Actes subjectes a llicència
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal els
actes següents:
a. parcel·lacions
b. obres d’urbanització
c. moviment de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament i cales d’exploració)
d. obres de tancament de solars o terrenys
e. obres d’edificació, tant les de nova planta com
les d’ampliació o reforma, i les de conservació,
reparació i millora, excepte, quant a aquestes
últimes, el que preveu l’apartat b. del paràgraf 2
d’aquest article
f. primera utilització dels edificis i modificació de
l’ús d’aquests
g. enderrocaments i demolicions, totals o parcials
h. extracció d’àrids i explotació de bòbiles o teulars
i. tala d’arbres
j. establiment de jardins, quan no es tracti dels privats complementaris de l’edificació de la parcel·la
k. modificació de característiques físiques del sòl
I. col·locació de cartells de publicitat o propaganda visibles des de la via pública
ll. instal·lació de xarxes de servei o la seva modificació
m. instal·lació, obertura, modificació, ampliació
o transformació d’establiments comercials o industrials i magatzems, així com la modificació, la
substitució o el canvi de lloc de màquines, motors
i la resta d’aparells industrials
n. instal·lació de grues-torre a les construccions
o. en general, realització de qualssevol actes assenyalats als plans d’ordenació.
2. S’exceptuen de la llicència municipal prèvia:
a. els treballs de neteja, desbrossament i jardineria
a l’interior d’un solar, sempre que no suposin la
destrucció de jardins existents
b. les obres interiors que no suposin canvis a les
obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior de l’edifici

c. les obres d’urbanització, construcció o enderrocament d’un edifici quan s’executin en virtut
d’ordre municipal i sota la direcció dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
3. En els supòsits del paràgraf anterior, el propietari,
promotor, empresari de les obres, o tècnic director
d’aquestes, abans d’iniciar els treballs o les obres
exceptuats, n’haurà d’informar l’Ajuntament i, si
és el cas, obtenir l’assenyalament d’alineacions
i rasants sobre el terreny, si fos necessari per la
naturalesa de les obres de què es tracti.
4. La subjecció a llicència prèvia afecta totes les
activitats enumerades al paràgraf 1 d’aquest article, fins i tot quan s’executin en zones maritimoterrestres, portuàries, aeroportuàries, ferroviàries,
turístiques, o centres que hagin obtingut aquesta
qualificació, i fins i tot quan, sobre l’acte de què es
tracti, s’exigeixi autorització d’una altra Administració.
Art. 12. Responsabilitat derivada de l’exercici de
l’activitat autoritzada
1. Les llicències s’entendran atorgades excepte el
dret de propietat i sense perjudici del tercer, i no
podran ser invocades pels particulars per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què
incorrin en l’exercici de les activitats corresponents.
2. En tot cas, l’atorgament de les llicències 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 realitzin en
virtut d’aquestes.
Art. 13. Contingut de la llicència
1. Tot allò que es disposa a les normes urbanístiques
del Pla general i en aquestes ordenances respecte
a condicions d’edificabilitat i ús, així com sobre
condicions estètiques, higièniques o d’una altra
naturalesa, s’entendrà inclòs en el contingut de
l’acte d’atorgament de la llicència.
2. Els titulars de llicències hauran de respectar el
contingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a
més, el contingut implícit, que és el definit pel Pla,
en la seva documentació tècnica i en les seves
normes urbanístiques, i en les ordenances, segons la classe i el destí del sòl i les condicions
d’edificabilitat i usos.
3. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals, les normes urbanístiques o les ordenances metropolitanes (especialment quant a
localització, destí, aspecte exterior o dimensions
dels edificis o ordenació del seu entorn), en el si-
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lenci o insuficiència del contingut de la llicència.
En tot cas, el promotor, l’empresari o el tècnic director de les obres podran dirigir-se a l’Administració concedent en sol·licitud d’informació, que
s’haurà de facilitar en el termini de quinze dies.
4. Les condicions especials es faran constar al document al qual s’incorpori o mitjançant el qual es
formalitzi o notifiqui la llicència.
5. A la llicència s’unirà, com a expressió gràfica del
seu contingut, un exemplar del projecte aprovat,
amb la signatura del facultatiu municipal i el segell
de la Corporació, que prevaldrà sobre qualsevol
altra descripció de l’obra o instal·lació autoritzada.
Art. 14. Normes i condicions aplicables
1. Les llicències s’atorgaran amb subjecció al que
disposen les normes urbanístiques, les ordenances metropolitanes i municipals respecte a la
classe de sòl i destí, i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús previst en aquestes, i amb
subjecció al que disposa la legislació específica
que, si és el cas, li sigui aplicable.
2. Quan l’obra o l’edificació requereixi la urbanització
prèvia i els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta no s’haguessin entregat a l’Administració, no
podrà atorgar-se la llicència d’edificació fins que
es compleixin els deures de cessió de terreny i
cost de la urbanització que legalment procedeixin,
sense perjudici del que preveu l’article 83 de la Llei
del sòl.
Art. 15. Terminis
1. Les llicències relatives a obres i instal·lacions determinaran el termini en què hagin de concloure’s.
Aquest termini serà el que proposi la persona sol·
licitant si l’Administració municipal no el considera
excessiu. En qualsevol altre cas, assenyalarà el
que consideri suficient segons la naturalesa i la
importància de l’obra que s’hagi d’executar.
2. El termini per a la conclusió de les obres o les
instal·lacions es comptarà des de l’inici efectiu
d’aquestes, que, excepte en cas de pròrroga,
s’haurà de dur a terme en el termini d’un any,
comptat a partir del dia següent a la notificació de
l’atorgament de la llicència.
Art. 16. Obligacions del titular de la llicència
1. La llicència d’obres obliga el seu titular, sense perjudici dels altres deures assenyalats a l’ordenança,
al següent:
a. satisfer totes les despeses que s’ocasionin a
l’Administració municipal com a conseqüència de
les activitats autoritzades en aquesta
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b. construir o reposar la vorera frontera a la finca
dins del termini de conclusió de l’obra
c. reparar o indemnitzar els danys que es causin
en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol
de la via pública, com ara voreres, paviments,
vorades, fanals, rètols i plaques de numeració,
arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs,
marquesines, baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de servei, cambres subterrànies,
mines d’aigua, canalitzacions i altres elements
anàlegs
d. instal·lar i mantenir en bon estat de conservació
la tanca de precaució, durant el temps de durada
de les obres.
2. Per garantir el compliment de les obligacions assenyalades a l’apartat anterior, l’Administració
municipal fixarà en cada cas la quantitat que la
persona sol·licitant haurà de dipositar o de garantir amb aval bancari prèviament a la concessió
de la llicència, l’import del qual serà com a mínim
el doble del cost de construcció de la vorera reglamentària corresponent a la finca.
3. En els casos en què la calçada no tingui delimitació de vorera, es considerarà, a efectes del
càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cinquena part de l’ample del carrer.
Art. 17. Termini d’inici
1. Les llicències caducaran i quedaran sense efecte,
sense dret a indemnització, quan les obres d’edificació o els treballs d’instal·lació no s’hagin iniciat
en el termini d’un any establert a l’article 15. No
obstant això, el titular de la llicència, dins del termini esmentat, en podrà sol·licitar una pròrroga,
que l’Administració concedirà si no s’hagués
acordat, en el sector de què es tracti, la suspensió
de llicències, a l’empara del que disposen els articles 27 i 98.2 de la Llei del sòl, i no s’hagués
modificat el règim urbanístic vigent en el moment
de l’atorgament de la llicència.
2. La caducitat a què es refereix el paràgraf anterior
es produirà pel mer transcurs del termini o de la
pròrroga, sense necessitat d’expressa declaració
municipal.
3. La pròrroga del termini d’inici de l’obra o instal·
lació objecte de la llicència, a què es refereix el
paràgraf 1 d’aquest article, meritarà les taxes corresponents.
Art. 18. Inici de les obres o instal·lacions
Als efectes assenyalats a l’article anterior, només es
consideraran iniciades les obres o instal·lacions, quan
concorrin, conjuntament, els requisits següents:

a. que se n’hagi comunicat prèviament l’inici a l’Administració municipal
b. que s’hagi emprès la realització dels treballs i que
existeixi una relació funcional entre els executats
i l’obra o la instal·lació projectada, objecte de la
llicència.
Art. 19. Termini d’execució
1. L’incompliment del termini per a l’execució, comportarà en tot cas:
a. la necessitat de sol·licitar pròrroga del termini
d’execució, amb meritació de les taxes corresponents
b. l’adaptació de l’obra o la instal·lació a les
modificacions de la normativa, fins i tot d’índole
tècnico-constructiva, que s’hagués aprovat amb
posterioritat a la concessió de la llicència de què
es tracti, en allò que sigui compatible amb l’estat
real de l’obra, i la precisió, per continuar les obres,
d’obtenir llicència d’adaptació, amb meritació de
taxes, com si es tractés de nova llicència.
2. El termini de pròrroga serà fixat per l’Ajuntament,
tenint en compte l’estat de les obres i la complexitat d’aquelles pendents de realitzar i, si és el cas,
l’al·legació que sobre aquest extrem es formuli i
justifiqui a la sol·licitud de pròrroga.
3. L’incompliment dels terminis concedits novament
portarà implícita la caducitat de la llicència, sense
dret a indemnització.
4. El que estableix aquest article ho és sense perjudici de l’aplicació de la normativa vigent sobre
suspensió de llicències i edificació forçosa, o de la
que procedeixi, segons la naturalesa de la llicència
de què es tracti.

Capítol III
Procediment per a la resolució de
les sol·licituds de llicència
Art. 20. Contingut de la sol·licitud de llicència
1. Les sol·licituds es formularan, si és el cas, en l’imprès oficial corresponent, dirigides a l’Alcaldia i
subscrites per l’interessat, o per la persona que legalment representi, amb les indicacions següents:
a. nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i dades del document nacional d’identitat de
l’interessat, quan es tracti de persones físiques;
raó social, domicili, dades de la inscripció en el
corresponent registre públic i, si és el cas, número
d’identificació fiscal quan el sol·licitant sigui una
persona jurídica
b. nom, cognoms, domicili, circumstàncies per-

sonals, dades del document nacional d’identitat
i qualitat en què obra el firmant, quan s’actuï per
representació
c. situació, superfície i pertinença de la finca i índole de l’activitat, obra o instal·lació per a la qual
se sol·liciti la llicència
d. les altres circumstàncies que, segons l’objecte
de la llicència sol·licitada, s’estableixen als articles
següents
e. lloc i data.
2. Excepte en els casos exceptuats expressament,
les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre general de l’Ajuntament.
3. Amb les sol·licituds de llicència s’acompanyaran
els documents que, segons la naturalesa de la llicència, es determinen als articles següents.
Art. 21. Documentació de la sol·licitud de
llicència de parcel·lació
1. Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació
s’acompanyaran, com a mínim, els documents
següents:
a. memòria en què es faci referència al pla que
estableixi les condicions de la parcel·lació; es descrigui la finca que s’ha de parcel·lar; es justifiqui
jurídicament i tècnicament l’operació de parcel·
lació i es descriguin les parcel·les resultants amb
expressió de la seva superfície i localització
b. cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a
què es refereixi la parcel·lació, quan aquesta cèdula estigués implantada
c. certificat de domini i estat de càrregues de la
finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel
Registre de la Propietat corresponent. Si la finca
o finques no constessin registrades s’indicarà
aquesta circumstància, s’acompanyarà el títol o
títols que n’acreditin el domini i se n’assenyalarà la
descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, límits i extensió
d. plànol de situació o emplaçament a escala no
inferior a 1:2.000
e. plànol topogràfic d’informació a escala 1:500
en el qual se situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius
existents, així com les determinacions dels plans
d’ordenació vinculants
f. plànol de parcel·lació a la mateixa escala.
2. La memòria i els plànols als quals es refereix
l’apartat anterior es presentaran en tres exemplars.
3. Quan no estigués implantada la cèdula urbanística
a què es refereix l’apartat b. del paràgraf 1, s’expressarà així a la sol·licitud de llicència.
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Art. 22. Documentació de la sol·licitud de
llicència d’obres d’urbanització
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització s’acompanyaran els documents següents:
a. plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000,
en tres exemplars, on es determini la localització
de la finca o finques a què es refereix la llicència
b. cèdula o cèdules urbanístiques, si estiguessin
implantades, de la finca o finques referides
c. projecte tècnic en tres exemplars
d. còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se
efectuat l’assenyalament d’alineacions i rasants
sobre el terreny.
2. Els conceptes a què haurà de referir-se el projecte
tècnic seran els següents:
I. Moviment de terres.
II. Obres de fàbrica.
III. Pavimentació.
IV. Abastament i distribució d’aigua potable, de
reg i contra incendis.
V. Evacuació d’aigües i sanejament.
Vl. Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telèfons.
Vll. Xarxa de distribució de gas.
Vlll. Plantacions d’arbrat i jardineria.
3. El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim,
pels documents següents:
a. 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
b. plànol de situació de les obres i instal·lacions
amb relació al conjunt urbà i amb el pla d’ordenació en què estiguin incloses
c. plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb
equidistància d’1 m., en el qual s’indiquin l’edificació i l’arbrat existents
d. plànol de perfils dels terrenys
e. plànols acotats i detallats de les obres i els serveis projectats
f. pressupostos separats de les obres i de les
instal·lacions, amb resum general. Aquests pressupostos es compondran d’amidaments, quadre
de preus i pressupostos generals de la contracta
g. plec de condicions economicofacultatives que
regiran en l’execució de les obres i instal·lacions,
amb indicació de l’ordre d’execució, dels terminis
de les diverses etapes i del termini total.
4. Si l’acte d’atorgament de la llicència introduís
una modificació substancial en el projecte, l’interessat haurà de presentar nou projecte, un dels
exemplars del qual se li tornarà, degudament
conformat, amb la llicència. Les modificacions no
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substancials del projecte s’introduiran mitjançant
esmena dels plànols originals subscrita pel promotor i el seu tècnic.
Art. 23. Documentació de la sol·licitud de
llicència per a moviment de terres
1. Amb la sol·licitud de llicència per a moviment de
terres, s’acompanyaran els documents següents:
a. plànol d’emplaçament a escala 1:2.000
b. plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què
es refereix la sol·licitud, a escala no menor a 1:500,
en què s’indiquin les cotes d’altimetria, l’edificació i
arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les
finques o construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplenament
c. plànol dels perfils que es considerin necessaris
per valorar el volum i les característiques de l’obra
que cal dur a terme així com els detalls precisos
que indiquin les precaucions que s’han d’adoptar
en relació a l’obra, la via pública i les finques o
les construccions veïnes que puguin ser afectades
pel desmunt o terraplenament
d. memòria tècnica complementària referida a la
documentació prevista als apartats anteriors explicativa de les característiques, el programa i la
coordinació dels treballs per efectuar, i en què
s’haurà de concretar en quines fases o moments
és indispensable la presència a l’obra del tècnic
director d’aquesta, a què es refereixen l’article 129
i el paràgraf 3 d’aquest article.
2. L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny o solar i la còpia del plànol
oficial acreditatiu d’haver-se efectuat, si és el cas,
l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el
terreny.
3. El peticionari assumirà l’obligació que les obres
d’excavació, desmunt o altres moviments de
terres a què es refereix la llicència s’executaran
per una empresa constructora competent i que,
al capdavant de les obres, a més de la direcció
facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi
expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció
facultativa.
Art. 24. Documentació de la sol·licitud de
llicències d’obres 1
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova

1. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 477

planta, ampliació o reforma d’edificis existents,
s’acompanyaran els documents següents:
a. còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se
efectuat l’assenyalament d’alineacions i rasants
sobre el terreny, quan sigui preceptiu segons el
que disposa aquesta ordenança
b. cèdula urbanística, si estigués implantada
c. si és el cas, fotocòpia del document oficial de
resposta a les consultes efectuades prèviament
d. projecte tècnic, per quadruplicat, excepte en
els supòsits en què l’ajuntament respectiu exigeixi
un nombre més elevat d’exemplars
e. si les obres per a les quals se sol·licita llicència
comporten l’execució d’enderrocaments, excavacions, terraplens, desmunt o rebaixos de terres,
document acreditant que el peticionari es compromet a no iniciar les obres sense que, en complir
el que disposa l’article 42 d’aquestes ordenances,
siguin presentats els documents complementaris
que es relacionen als epígrafs a., b., c. i d. del paràgraf 1 de l’article anterior, i document acreditant
el compliment del que disposa el paràgraf 3 del
mateix article
f. quan procedeixi, escriptura de mancomunitat
de patis, inscrita al Registre de la Propietat. Si les
finques contigües fossin d’un mateix propietari,
haurà d’acreditar-se la constitució d’una servitud
recíproca de mancomunitat de pati, irrenunciable
o irredimible mentre alguna de les finques estigui
edificada, subjecta a la condició suspensiva de
l’alienació de qualsevol d’aquestes.
2. El projecte al qual es refereix l’apartat anterior
contindrà les dades precises perquè amb el seu
examen es pugui comprovar si les obres la llicència
de les quals se sol·licita s’ajusten a la reglamentació vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que
sigui necessària la inclusió dels detalls constructius
o d’instal·lació, quan no siguin condicionants de la
llicència sol·licitada. Com a mínim, el projecte estarà integrat pels documents següents:
a. Memòria en què es descrigui i s’indiquin les
dades que no puguin representar-se numèricament i gràficament en els plànols. A més, quan
a l’edifici s’hi haguessin d’exercir activitats industrials, se n’haurà de consignar la categoria i la situació
b. plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el
qual s’hi expressi clarament la situació de la finca
amb referència a les vies públiques o particulars
que limiten la totalitat de l’illa on estigui situada.
En aquest plànol es delimitaran les distàncies
de les obres a l’eix de la via pública i l’amplària
d’aquesta, així com la seva relació amb el carrer

més pròxim i s’hi indicaran l’orientació, les alineacions i les rasants oficials i el perímetre del pati
central d’illa, en cas que sigui previst
c. plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb
corbes de nivell amb equidistància d’1 m., on s’hi
indiqui l’edificació i l’arbrat existent. No serà necessària la presentació d’aquest plànol, sempre
que els solars de què es tracti siguin edificables en
illa tancada i no hi hagi desnivell apreciable entre la
rasant del carrer on donin front i a la corresponent
línia de profunditat edificable
d. plànol a escala 1:500, de les construccions
existents a les finques contigües, amb expressió
de les dades suficients per poder determinar, si és
el cas, els possibles condicionants que es puguin
derivar per a la llicència sol·licitada
e. plànols de plantes i façanes, amb les seccions
necessàries per a la seva intel·ligència completa.
Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o
1:100, segons la capacitat menor o major de
l’edifici; estaran acotats i s’hi anotarà i detallarà
minuciosament, en forma gràfica, i també numèricament, si fos possible, tot el que sigui necessari o convenient per facilitar-ne l’examen i la
comprovació, amb relació al compliment de les
ordenances que li siguin aplicables; i, en especial,
amb referència a les façanes i totes les parts de
les obres visibles des de la via pública. A la planta
i seccions es dibuixarà o s’hi pintarà, en traç continu negre, el que es conservi o romangui; en traç
discontinu groc, el que hagi de desaparèixer, i en
traços discontinus, separats per punts de color
vermell, l’obra nova
f. fotografies de la finca i les contigües
g. indicació dels canals d’accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb les xarxes de
distribució existents i l’expressió de les potències i
cabals necessaris en cada un d’aquests serveis
h. descripció, si és el cas, de les galeries subterrànies, mines d’aigua o pous que hi hagi a la
finca, encara que es trobin abandonats, junt amb
un croquis acotat on s’expressi la situació, la configuració i les mesures dels accidents del subsòl
esmentats
i. justificació específica que el projecte compleix,
si és el cas, les prescripcions següents:
1. Normes sobre prevenció d’incendis.
2. Reserva d’espais per a aparcaments.
3. Previsió de la instal·lació d’antena col·lectiva de
televisió.
4. Col·locació de casellers-apartats per a l’entrega
de correspondència a domicili.
5. Previsió de dependències per desar-hi els cu-
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bells de recollida d’escombraries. Quan es prevegin conductes d’abocaments col·lectius, se’n
consignaran als plànols del projecte les característiques tècniques i constructives, i si estigués prevista la dotació de l’edifici per a la incineració d’escombraries, haurà d’acompanyar-se fotocòpia de
la llicència prèviament concedida a aquest efecte.
3. Quan les obres projectades siguin d’ampliació o
reforma que afectin l’estructura de l’edifici, a més
dels documents assenyalats en aquest article,
hauran d’aportar-se els que estableixen aquestes
ordenances en regular els aspectes de seguretat
de la construcció i haurà de complir-se el que disposen els articles 128 i 129 d’aquestes.
4. Si la llicència es refereix a la reforma, restauració o ampliació d’un edifici inclòs al Catàleg del
patrimoni arquitectònic historicoartístic, o situat en
l’entorn d’edificis catalogats, així com a les obres
de nova construcció d’aquest últim supòsit, es farà
constar aquesta circumstància a la sol·licitud i, a
més d’observar les prescripcions assenyalades en
aquest article, es compliran les establertes al capítol
corresponent a aquestes ordenances, segons el
que preveu l’article 46 de les normes del Pla general
metropolità, i les específiques de cada ajuntament.
Art. 25. Contingut de la sol·licitud de llicència de
modificació de l’ús
1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació
objectiva de l’ús de l’edifici, sempre que no requereixi la realització d’obres d’ampliació o reforma,
s’acompanyaran els documents següents:
a. Memòria justificativa detallada del nou ús, amb
indicació de si es troba autoritzat pel planejament
vigent. Quan l’ús pretès comporti l’exercici d’activitats industrials, se n’hauran de consignar, a més,
la categoria i la situació
b. plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el
qual s’expressi clarament la situació de la finca
amb referència a les vies públiques i particulars
que limiten la totalitat de l’illa on es trobi situada.
En aquest plànol s’indicarà l’orientació, les alineacions i les rasants oficials i el perímetre del pati
central d’illa, en cas que n’hi hagi, i es ressaltarà
si l’edifici existent s’ajusta o no a les indicacions
d’alineacions i rasants
c. plànol de plantes i façanes amb les seccions
necessàries per a la seva intel·ligència completa
d. indicació dels canals d’accés dels 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 es modifiquin substancialment
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e. justificació específica que el projecte compleix,
si és el cas, les prescripcions de l’apartat i. del
paràgraf 2 de l’article 24
f. certificació expedida per facultatiu competent
acreditant que l’edifici és apte per al nou ús, de
conformitat amb la normativa aplicable en funció
d’aquest i amb especial referència al compliment
de les condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i
acústic, així com de les normes sobre prevenció
d’incendis, necessàries per a l’ús pretès.
2. Quan la sol·licitud de llicència per modificar objectivament l’ús d’un edifici comporti la realització
d’obres d’ampliació o reforma, hauran de complir-se, a més, les prescripcions establertes per a
la classe d’obres de què es tracti.
Art. 26. Documentació de la sol·licitud de
llicències de grues-torre
1. Amb la sol·licitud de llicència per a la instal·lació i
l’ús de grues-torre en la construcció, s’acompanyaran els documents següents:
a. plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca
on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació
de la seva altura màxima, posició del contrapès, i
de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro
del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de
les edificacions i instal·lacions existents a la zona
d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai
màxim per ocupar de la base de suport
b. certificació de la casa instal·ladora subscrita
per un tècnic competent, acreditativa del perfecte
estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins
a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer
constar les càrregues màximes, en les posicions
més desfavorables, que puguin ser transportades
per la grua, en els diversos supòsits d’utilització
que es prevegin
c. document, visat pel col·legi oficial corresponent i expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest assumeix el control del bon
funcionament i la seguretat de la grua, mentre
romangui a l’obra
d. pòlissa d’assegurances amb cobertura de la
responsabilitat civil il·limitada que pugui produir el
funcionament de la grua i la seva estada en obra.
2. La petició de llicència per a la instal·lació i l’ús
de grues podrà efectuar-se conjuntament amb
la sol·licitud de llicència de l’obra en què s’hagin
d’utilitzar, i en aquest cas no s’aplicarà el termini
establert a l’article 31.1 h.

Art. 27. Documentació de la sol·licitud de
llicència d’enderrocament
1. Les sol·licituds de llicència per a demolicions i enderrocaments de construccions es presentaran
subscrites per l’interessat o per la persona que el
representi i pel facultatiu designat per dirigir-los.
2. Amb la sol·licitud de llicència s’acompanyaran els
documents següents:
a. plànol d’emplaçament a escala 1:500
b. croquis de plantes, alçats i seccions, que permetin determinar l’índole de l’enderrocament o
demolició que caldrà efectuar
c. memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació del programa
i coordinació d’aquests, així com de les precaucions que caldrà prendre en relació amb l’obra, via
pública i construccions o predis veïns
d. document acreditant que el peticionari assumeix l’obligació que les obres s’executaran per
una empresa constructora competent i que al
capdavant d’aquestes obres, a més de la direcció
facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi
expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció
facultativa
e. fotografies en què es pugui determinar si a
l’obra que cal enderrocar o demolir hi ha algun
element d’interès especial per a l’Ajuntament, des
del punt de vista històric, artístic o tradicional.
Les fotografies hauran d’anar subscrites al dors
pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les
obres
f. comunicació de l’acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat pel col·
legi oficial corresponent.
3. Quan es tracti de demolicions d’edificis inclosos
al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoartístic, es compliran, a més de les prescripcions assenyalades en aquest article, les específiques del
capítol sobre protecció de patrimoni d’aquestes
ordenances i les establertes, si és el cas, per
l’ajuntament respectiu.
Art. 28. Documentació de les sol·licituds de
llicència per a activitats industrials
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obertura d’activitats
industrials previstes al Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i d’instal·lacions tècniques de condicionament, elevació i
afins, s’acompanyaran els documents següents:
a. conformitat del propietari de l’immoble amb la
instal·lació o l’activitat sol·licitada

2.

1.

2.

3.

b. cèdula urbanística, si estigués implantada, o
informe sobre el règim urbanístic aplicable
c. projecte tècnic, en tres exemplars
d. relació, en dos exemplars, de veïns contigus,
amb indicació de l’ús al qual destina el local, signada pel sol·licitant.
El projecte tècnic a què es refereix el paràgraf
anterior contindrà les dades necessàries perquè
amb el seu examen es pugui comprovar si l’activitat o les instal·lacions la llicència de les quals
se sol·licita s’ajusten a les ordenances sobre la
matèria i la resta de legislació l’aplicació de la qual
sigui competència municipal, sense que sigui necessària la inclusió dels detalls que no siguin condicionants de la llicència. Com a mínim, el projecte
estarà integrat pels documents següents:
a. memòria tècnica, on es descrigui l’activitat o la
instal·lació i s’indiquin les dades que no puguin representar-se de manera numèrica o gràfica en els
plànols, i
b. plànols tècnics:
d’emplaçament, a escala 1:500, del local i patis
ocupats per l’activitat o la instal·lació, en què figuri
la totalitat de l’illa on es trobi ubicada, amb noms
i amplades dels carrers circumdants, numeració
de la finca, distància del límit d’aquesta a la cantonada més pròxima i situació relativa del local respecte dels edificis o centres d’ús públic pròxims
de plantes i seccions, necessaris per a la seva
intel·ligència completa. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la major o
menor envergadura de la instal·lació, estaran acotats, s’hi anotarà i detallarà minuciosament, en
forma gràfica i numèrica, tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar-ne l’examen i la comprovació amb relació al compliment de les ordenances que li siguin aplicables: situació respecte a
locals contigus, amb indicació expressa del titular
ocupant i de la seva utilització, i quadre-resum de
les instal·lacions autoritzades i de les que se sol·
liciten.
La memòria tècnica a què es refereix el paràgraf
anterior constarà, com a mínim, dels apartats següents, amb desenvolupament ampli i referències
als fonaments legals i tècnics en què es basi la
petició:
a. titular de la petició i persona que el representi
legalment
b. domini industrial i social; quan el local tingui diversos accessos, es relacionaran tots
c. activitat, classificació decimal (principal i secundàries) i categoria
d. característiques del local o edificis: situació,
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superfícies ocupades, descripció d’accessos, escales, ventilació, sobrecàrregues admissibles i la
resta de característiques constructives, amb esment especial del compliment de les ordenances
que s’apliquen per a la prevenció d’incendis
e. relació exhaustiva de matèries primeres i productes intermedis: consum anual i emmagatzemament màxim previst per a cada una, amb
indicació de les seves característiques físiques i
químiques i efectes additius entre aquests, i de les
mesures de seguretat adoptades
f. relació de maquinària autoritzada i sol·licitada,
amb indicació de les seves característiques i potències totals i computables a efectes d’aplicació
de límits
g. procés industrial, amb descripció de les diverses fases que comprèn i les necessàries transformacions de la matèria primera fins a arribar als
productes acabats
h. producció: quantitat produïda, emmagatzemament màxim previst i naturalesa dels productes
acabats i residuals, amb indicació de les mesures
de seguretat adoptades en l’emmagatzemament i
destí d’aquests
i. possibles repercussions sobre l’entorn: sorolls,
vibracions, fums, boires, vapors i olors, abocaments d’aigües residuals, producció de temperatures diferents de l’ambiental i perill d’incendi, amb
descripció detallada de les mesures correctores
proposades per a la seva reducció als límits admissibles, amb expressió del seu grau d’eficàcia i
garantia de seguretat; possibles efectes additius i
compliment de les condicions específiques regulades per la legislació vigent
j. personal: número d’ocupació en plantilla, amb
indicació de categoria i sexe
k. edificis d’ús públic ubicats a les proximitats,
amb indicació de la seva distància a l’activitat o la
instal·lació
l. pressupost.
4. S’exceptuen del que s’ha determinat en els paràgrafs anteriors les instal·lacions autoritzables en
qualsevol situació i zona, com ara: tancs, arcons,
armaris, taulells i cambres frigorífiques amovibles
de capacitat total no superior a 5 m3, ascensors,
muntacàrregues, escales mecàniques i tapissos
rodants; instal·lacions autònomes d’aire condicionat, sense torre de recuperació o condensador
ubicat fora de l’aparell, amb potència unitària no
superior a 1 kW; petits aparells, complementaris
d’establiments d’hostaleria i oficines. La petició
d’aquestes autoritzacions es formularà, si és el
cas, en l’imprès previst a aquest efecte.
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5. Per a les instal·lacions exteriors que en cas d’accident puguin produir danys, com ara pantalles solars o antenes de radiodifusió, la petició formulada
segons el que s’ha determinat al paràgraf anterior
haurà d’acompanyar-se d’un projecte justificatiu
amb indicació de les disposicions adoptades per
garantir-ne l’estabilitat, d’acord amb l’apartat c.
del paràgraf 1 d’aquest article.
Art. 29. Peculiaritats de la llicència d’obres
menors
1. Les sol·licituds de llicència d’obres menors aniran
acompanyades en tot cas d’un document en què
es descriguin les obres, de forma escrita i/o gràfica, amb indicació de la seva extensió i situació.
2. En els supòsits regulats al paràgraf 3 es requerirà,
a més, quan així s’indica, respectivament amb les
lletres P i D, el següent:
a. presentació de plànols signats per facultatiu
competent i visats pel col·legi professional respectiu (P)
b. direcció facultativa justificada mitjançant full
d’assumpció de direcció visada pel col·legi professional corresponent (D).
3. Tindran la consideració d’obres menors les que
amb aquest caràcter defineixin els ajuntaments
respectius en qualsevol disposició general, fins
i tot en ordenances d’exaccions. Si no n’hi ha,
seran obres menors les següents:
a. les realitzades a la via pública, relacionades
amb l’edificació contigua, a les quals es refereix el
paràgraf 4 següent
b. les obres auxiliars de la construcció enunciades
al paràgraf 5
c. les petites obres de reparació, modificació o
condicionament d’edificis a les quals es refereix el
paràgraf 6
d. les obres en solars o patis, relacionades al paràgraf 7.
4. Es comprenen a l’apartat a. del paràgraf anterior
les obres següents:
a. construcció o reparació de guals a les voreres,
així com la seva supressió
b. ocupació provisional de la via pública per a la
construcció, no emparada en llicència d’obres
majors
c. construcció de barracons i quioscos per a l’exposició i venda (P i D)
d. col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos
e. col·locació d’anuncis, excepte els situats
sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència
d’obres majors

f. col·locació de pals
g. col·locació de tendals a les plantes baixes de
façana a la via pública
h. instal·lació de marquesines per a comerços (P i D).
5. Es consideren obres auxiliars de la construcció les
següents:
a. establiment de tanques o tanques de precaució
d’obres (D)
b. construcció de ponts, bastides i similars (D)
c. execució de cales, pous i sondejos d’exploració
quan encara no s’hagués atorgat llicència d’obres (D)
d. recalçat d’edificis per construir-ne d’altres que
disposin de llicència (P i D)
e. acodolament de façanes (D)
f. col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció (P i D)
g. realització de treballs d’anivellació que no alterin
en més d’1 m. les cotes naturals del terreny en
algun punt ni tinguin rellevància o transcendència
a efectes d’amidament de les altures reguladores
de l’edifici (P i D)
h. construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra.
6. S’inclouen com a obres de reparació, modificació
o condicionament d’edificis les següents:
a. execució d’obres interiors en locals no destinats
a habitatge, que no en modifiquin l’estructura i en
millorin les condicions d’higiene i estètica (D)
b. reparació de cobertes i terrats (D)
c. pintura, estuc i reparació de façanes d’edificis no
inclosos en catàlegs d’interès historicoartístic (D)
d. col·locació de portes i persianes en obertures
e. col·locació de reixes
f. construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguassos i claveguerons
g. construcció de pous i fosses sèptiques (D)
h. modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D)
i. canvi o reparació d’elements estructurals (P i D)
j. execució o modificació d’obertures que afectin
elements estructurals (P i D) sense perjudici
d’acompanyar, a més, els documents exigits per
aquestes ordenances
k. execució o modificació d’obertures que no
afectin elements estructurals (D)
I. formació de lavabos en locals comercials i magatzems (P i D)
ll. construcció i modificació d’aparadors
m. col·locació d’elements mecànics de les instal·
lacions, en terrasses o terrats en edificis, que no
estiguin emparats per llicència d’obres (D)
n. reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de façanes (D)

o. coberts lleugers, oberts o tancats lateralment
per envans de superfície no major de 50 m2 l’altura total dels quals no excedeixi de 5 m. (P i D)
p. enderrocament d’edificis no inclosos en catàlegs d’interès historicoartístic (P i D).
7. Es comprenen a l’apartat d. del paràgraf 3 les
obres següents:
a. establiment de tanques i closes definitives
b. construcció o enderrocament de coberts provisionals d’una planta i de menys de 50 m2 de
superfície total (D)
c. treballs d’anivellació en l’entorn de l’edifici
construït, sempre que amb aquests no es produeixin variacions en més d’1,50 m. sobre el nivell
natural del terreny i menys de 2,20 m. per sota
d’aquest, en algun punt (D)
d. formació de jardins, quan no es tracti dels privats complementaris a l’edificació de la parcel·la,
que estan exceptuats de llicència.
8. També tindrà la consideració d’obra menor, a
efectes del que preveu aquest article i sense perjudici del que disposi el respectiu Ajuntament, la
primera utilització dels edificis i instal·lacions.
Art. 30. Requisits del projecte tècnic
1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin
la presentació d’un projecte tècnic aquest serà
signat per l’interessat i pel tècnic facultatiu competent i visat pel col·legi professional corresponent, figurant junt amb la signatura el nom i cognoms del tècnic.
2. El projecte tècnic detallarà les obres i instal·
lacions, amb la correcció de dibuix, exactitud i
presentació indispensables.
3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes tindran com a mesura màxima la d’1,50 per 1,10 m. i
es presentaran doblegats a la mida A4 (UNE), amb
la corresponent pestanya que permeti cosir-los a
l’expedient.
4. Si les característiques del dibuix exigissin la confecció dels plànols a una mida superior a l’establerta al paràgraf anterior, per confeccionar-los
s’utilitzaran escales més reduïdes que les previstes, de manera que no se sobrepassin les mesures màximes esmentades.
Art. 31. Prescripcions específiques sobre
prevenció d’incendis
1. En les sol·licituds de llicència referides a actes
inclosos en la normativa específica per a la prevenció d’incendis, s’observaran i es compliran les
prescripcions establertes al capítol corresponent
d’aquestes ordenances.
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2. Quan la normativa específica indicada exigeixi la
instal·lació de boques d’incendis o altres elements
a la via pública, l’interessat haurà d’acreditar,
abans de la resolució de l’expedient, haver instat a
la companyia subministradora d’aigua l’execució
de les obres i la instal·lació i haver-ne dipositat o
satisfet el cost a l’esmentada companyia.
Art. 32. Llicència condicionada a completar la
urbanització
1. Les llicències de nova construcció o d’ampliació o
de reforma d’edificis existents, que es refereixin a
finques que no tinguin la qualificació de solar, segons l’article 82 de la Llei del sòl, sense perjudici
del que preveu l’article 83 de la mateixa llei, s’atorgaran condicionades a l’execució de les obres
d’urbanització, quan concorrin les circumstàncies
següents:
1a. Que l’element d’urbanització que falti no sigui
un dels següents:
a. accés rodat
b. abastament d’aigües
c. evacuació d’aigües
d. xarxa elèctrica.
2a. Que s’asseguri l’execució simultània o successiva de la urbanització, en un termini que no
excedeixi de tres mesos, des de l’acabament de
l’edificació, mitjançant la constitució de caució en
metàl·lic o fons públics dipositats a la Caixa General de Dipòsits, a disposició de l’Alcaldia, o a la
de la Corporació Local, aval bancari o hipoteca.
La garantia no serà de quantia inferior a l’import
calculat de les obres d’urbanització pendents
imputables al sol·licitant i, amb aquest fi, al procediment d’atorgament de la llicència, els serveis
tècnics municipals informaran sobre aquests aspectes a la vista del corresponent projecte d’urbanització, redactat per l’Administració o format per
iniciativa particular.
2. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, l’eficàcia de la
llicència quedarà demorada sense perjudici que
corrin els terminis d’inici i execució de les obres i
les instal·lacions amb els efectes indicats als articles 17 i 19.
Art. 33. Cessió gratuïta de terrenys
En tot cas, i especialment en els supòsits compresos
a l’article anterior, serà un requisit indispensable per
a l’atorgament de llicències que s’hagi complert prèviament l’obligació de cessió gratuïta de terrenys establerta al paràgraf 3 dels articles 83 i 84 de la Llei
del sòl, de manera que l’Ajuntament pugui ocupar
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immediatament, si no ho hagués fet amb anterioritat,
els terrenys destinats a vials, parcs, jardins públics i
centres d’Educació General Bàsica al servei del polígon o la unitat d’actuació corresponent. I a més, si
es tractés de sòl urbanitzable, els terrenys que es
destinin amb caràcter permanent a zones esportives
públiques i d’oci i expansió, centres culturals i docents
i altres serveis públics necessaris, així com aquells en
què es materialitzi la cessió obligatòria i gratuïta del
10 per 100 restant de l’aprofitament mitjà del sector
en què es trobi la finca per a la qual se sol·licita la
llicència.
Art. 34. Especialitat aplicable als edificis
existents
No s’aplicarà el que disposen els dos articles anteriors
quan es tracti d’obres de reforma o millora d’edificis
ja existents, sempre que les obres projectades, a més
d’ajustar-se a les normes urbanístiques i a aquestes
ordenances, siguin de petita importància, millorin les
condicions higièniques i estètiques de l’edificació o
dels seus locals i no representin cap variació en l’ús i
el nombre d’aquests.
Art. 35. Terminis
1. S’atorgaran o denegaran en el termini màxim d’un
mes, a comptar de la presentació de la sol·licitud,
les llicències relatives a:
a. parcel·lacions
b. moviment de terres
c. obres de tancament de solars o terrenys
d. obres i instal·lacions menors
e. primera utilització dels edificis
f. tala d’arbres
g. col·locació de cartells de publicitat o propaganda visibles des de la via pública
h. instal·lació de grues.
2. Les altres llicències, excepte les d’obres d’urbanització i d’instal·lació de xarxes de servei o la
seva modificació, s’atorgaran o es denegaran en
el termini màxim de dos mesos a partir de la presentació, sempre que no hi concorri cap element
d’apreciació discrecional o quan es tracti d’obres
que es pretenguin dur a terme en un terreny que
no tingui la consideració legal de solar i sense perjudici, si és el cas, del que preveu el Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
3. Un cop transcorregut el termini d’un mes assenyalat al primer paràgraf d’aquest article sense
que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà atorgada la llicència per silenci administratiu.

4. Si transcorregués el termini de dos mesos establert al segon paràgraf, sense que s’hagi notificat
la resolució de la sol·licitud de llicència, l’interessat
podrà acudir a la Corporació Metropolitana de
Barcelona i, si en el termini d’un mes, no se li notifiqués cap acord exprés de la resolució, quedarà
atorgada la llicència per silenci administratiu.
5. En qualsevol dels casos previstos als apartats
precedents, si la llicència sol·licitada afectés la via
pública o béns de domini públic o patrimonials i
transcorreguessin els terminis a aquest efecte
assenyalats sense que es notifiqués la resolució,
s’entendrà denegada per silenci administratiu
6. En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions
de la Llei del sòl, del Pla general metropolità i dels
plans, projectes i programes que s’aprovin en desenvolupament d’aquest.
Art. 36. Suspensió del còmput dels terminis
El còmput dels terminis a què es refereix l’article anterior quedarà suspès:
a. durant els dies que trigui l’interessat a atendre
el requeriment de l’Administració per completar
dades de la sol·licitud, reintegrar-la degudament
o aportar documents preceptius omesos
b. durant el període concedit a l’interessat per esmenar deficiències del projecte
c. durant els dies que passessin entre la notificació
de l’import del dipòsit per garantir el compliment
de les obligacions assenyalades en aquestes ordenances i la seva constitució efectiva
d. durant els dies que passessin entre la notificació
de la liquidació de les taxes meritades en l’expedient i el seu pagament.
Art. 37. Deficiències esmenables i inesmenables
1. Si el projecte s’ajustés estrictament als plans, a les
normes urbanístiques, a les ordenances i a la resta
de disposicions aplicables, i s’haguessin complert
totes les obligacions imposades per aquestes
ordenances, l’òrgan competent n’atorgarà la llicència.
2. Quan resultessin deficiències dels informes dels
serveis tècnics municipals o dels organismes que
haguessin informat la petició de llicència, es distingirà entre esmenables i inesmenables.
3. S’entendran deficiències inesmenables totes
aquelles per a la rectificació de les quals sigui
necessari introduir modificacions essencials en el
projecte, i en tot cas les següents:
a. assenyalar erròniament la zonificació que correspon a l’emplaçament de l’obra o instal·lació

b. projectar les obres o instal·lacions per a usos
no admesos per la zonificació corresponent al seu
emplaçament
c. aplicar un coeficient d’edificabilitat o d’utilització
industrial superior a l’autoritzat
d. sobrepassar el nombre de plantes o en forma
greu l’altura o profunditat edificables
e. no respectar les zones verdes i espais lliures
previstos en el planejament
f. incomplir les exigències previstes sobre reserva
d’aparcaments quan no sigui possible adaptar el
projecte a les exigències esmentades
g. no ajustar-se a la normativa sobre prevenció
d’incendis, sense possibilitat d’adaptació del projecte corresponent.
4. Les peticions de llicència amb deficiències inesmenables seran denegades.
5. S’entendran esmenables aquelles deficiències no
compreses al paràgraf 3. Es notificaran a l’interessat perquè les esmeni en el termini de quinze
dies, amb l’advertència que transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagués efectuat
l’esmena es considerarà caducada la sol·licitud.
Art. 38. Notificació i publicació
1. Les resolucions de les peticions de llicència es
notificaran al sol·licitant i a les persones que haguessin comparegut en l’expedient.
2. La concessió de llicències d’obres d’edificació,
tant les de nova planta com les d’ampliació, es
publicarà al butlletí o gaseta d’informació municipal, amb la indicació de les dades següents:
a. nom, cognoms i domicili del peticionari de la
llicència
b. situació de la finca
c. índole de l’obra autoritzada, amb expressió de
les característiques de la construcció projectada
(nombre de plantes, superfície edificada i altres
que es considerin procedents)
d. recursos procedents, amb expressió de l’òrgan
davant del qual haguessin de presentar-se i termini per interposar-ne.
Art. 39. Procediments especials
Els ajuntaments, en l’exercici de la seva potestat d’ordenança i amb la finalitat principal de reduir, quant a ells
afecti, els terminis assenyalats a l’article 35, podran regular procediments especials per atorgar llicències en
casos d’urgència derivada de la necessitat d’evitar danys
a persones o coses, així com per autoritzar amb caràcter
provisional l’inici d’obres i per concedir llicències per a
obres menors, instal·lacions comercials de poca importància, col·locació de cartells o rètols i tala d’arbres.
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Capítol IV
Execució de les obres o
instal·lacions
Art. 40. Règim aplicable a l’execució d’obres i
instal·lacions
1. Tota obra o instal·lació haurà d’executar-se
d’acord amb el contingut implícit i explícit i les
condicions especials de la llicència atorgada a
aquest efecte, amb estricta subjecció a les disposicions de les normes urbanístiques i ordenances,
sota la direcció facultativa de persona legalment
autoritzada i amb la intervenció obligatòria d’aparelladors o arquitectes tècnics, de conformitat
amb el que preveuen les disposicions que regulen
les facultats i les competències d’aquests professionals.
2. Les obres de reforma, addició o ampliació
s’hauran de fer de manera que no impedeixin la
normal utilització de l’edifici, o, si és el cas, la pertorbin en la menor mesura possible.
Art. 41. Prescripcions observables en l’execució
de les obres
Durant l’execució de les obres s’hauran de complir les
prescripcions següents:
a. construir el gual corresponent, de conformitat
amb el que s’hagi disposat, si és el cas, a l’ordenança corresponent, quan l’obra exigeixi el pas de
camions per la vorera
b. conservar, sempre que sigui possible, el gual o
guals existents així com la vorera corresponent a
la finca
c. mantenir en estat de bona conservació la tanca
o els altres elements de precaució
d. observar les normes establertes sobre l’horari
de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i reblert
de rases, retirada de runes i materials de la via
pública i la resta de disposicions aplicables de policia.
Art. 42. Direcció facultativa
1. No es permetrà l’inici d’activitats, objecte d’una
llicència concedida, quan sigui preceptiva la direcció facultativa, sense que es compleixin els
requisits següents:
a. comunicació a l’Ajuntament, pel facultatiu designat com a director, de l’acceptació efectiva del
mandat. Aquesta comunicació s’estendrà en dos
exemplars, i si és el cas en els impresos oficials
corresponents, i estarà visada pel col·legi oficial al
qual pertanyi el facultatiu. Hi constarà, a més, la
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data de la llicència d’obra o de l’autorització provisional, si és el cas, i el nom, cognoms o la raó social i el número del document nacional d’identitat
o de la targeta d’identificació fiscal del constructor
que hagi de dur-les a terme. El duplicat, degudament segellat per l’administració municipal, serà
tornat al facultatiu director i haurà de custodiar-se
permanentment al lloc de l’obra o activitat
b. quan les obres comportin moviment de terres,
junt amb l’anterior notificació s’acompanyaran els
documents que es preveuen per a la concessió
de llicències d’aquest tipus de treballs, si no s’haguessin aportat amb la petició inicial
c. en els supòsits de l’apartat anterior i en tots els
altres casos en què s’exigeix, amb independència
de la direcció facultativa de l’obra, la presència
d’un tècnic titulat, es notificarà a l’administració
municipal el nom, cognoms i títol professional del
tècnic indicat mitjançant el document de designació corresponent, on en consti l’acceptació.
2. Tota obra iniciada sense haver acomplert el que
disposa el paràgraf anterior es considerarà mancada de direcció facultativa i serà suspesa mentre
no es compleixi aquest requisit, sense perjudici de
les sancions que procedeixin per l’incompliment.
Art. 43. Renúncia i nova designació de tècnics
1. Qualsevol tècnic d’obligada intervenció en una
obra o instal·lació, segons el que preveuen
aquestes ordenances, que deixés d’actuar en
aquesta obra o instal·lació n’haurà d’informar
l’administració municipal, en el termini de setantadues hores, mitjançant un escrit en què expressi
la causa de la renúncia, degudament visat pel col·
legi oficial corresponent.
2. El promotor de les obres, en el cas indicat a
l’apartat anterior, per poder continuar-les haurà
de nomenar un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajuntament, en la forma disposada per a l’inici, en el termini dels sis dies següents al cessament de l’anterior director. En qualsevol altre cas, se suspendran
les obres sense perjudici de les responsabilitats i
sancions a les quals hi hagués lloc.
3. Quan la renúncia del tècnic es referís a obres que
afectessin l’estructura de l’edifici, el propietari o
promotor d’aquestes estarà obligat a substituir-lo
immediatament i a paralitzar les obres, excepte les
que siguin necessàries per garantir la seguretat,
i no podrà reprendre els treballs mentre no notifiqui degudament la designació i acceptació del
nou tècnic i aquest hagi confirmat o rectificat els
documents presentats a aquest efecte per l’anterior, referents a característiques sobre treballs,

detalls, precaucions, programa i coordinació dels
treballs. Produirà els mateixos efectes la renúncia
del tècnic, exigit especialment per a aquesta mena
de treballs, amb independència de la direcció facultativa.
Art. 44. Canvi d’empresa constructora
Si canviés l’empresa encarregada de la realització de
l’obra, el promotor, en el termini de sis dies, haurà de
posar aquesta circumstància en coneixement de l’administració municipal, mitjançant un escrit en què, junt
amb el coneixement del facultatiu director, es consignin el nom, el domicili i el número del document
nacional d’identitat o de la targeta d’identificació fiscal
del nou constructor.
Art. 45. Modificacions del projecte
1. Si durant el transcurs d’una obra fos necessari o
convenient introduir alguna variació en el projecte,
es distingirà si les modificacions són substancials
o si es tracta de variacions de detall o derivades
de necessitats estructurals o de les condicions
mecàniques del terreny dels fonaments, sense
que introduint-les es desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida o se’n
modifiqui l’ús o el destí projectat.
2. En el cas que es tractés de modificacions substancials, s’haurà de sol·licitar prèviament l’oportuna llicència, de la mateixa manera i amb els
mateixos requisits que si es tractés d’iniciar-la,
però no caldrà que s’acompanyin els documents
d’informació urbanística i d’assenyalament d’alineacions i rasants.
3. Si, segons el parer de la direcció facultativa de
l’obra, es tractés de variacions de detall, podran
continuar-se els treballs sota la responsabilitat del
titular de la llicència, el qual haurà de presentar els
documents gràfics i escrits necessaris per poder
determinar la naturalesa i la importància de les variacions, la seva justificació i la seva adequació a
la normativa urbanística. Es farà constar en el corresponent llibre d’ordres de l’obra, tant l’existència
d’aquesta documentació com la realització de la
variació introduïda.
4. En el supòsit al qual es refereix el paràgraf anterior,
el servei tècnic municipal podrà autoritzar provisionalment la continuació de les obres i l’execució de
totes o de part de les modificacions proposades,
assenyalant el termini màxim dins del qual els interessats hauran d’acreditar el fet d’haver sol·licitat
la llicència en forma reglamentària. D’aquesta
autorització provisional es donarà constància a
l’interessat mitjançant el lliurament a aquest d’un

exemplar de la documentació presentada, en què,
en cap cas, no es permetran correccions ni esmenes, amb la conformitat, el segell i la signatura
de la direcció del servei tècnic competent i, així
mateix, es farà constar en el corresponent llibre
d’ordres de l’obra. Aquesta autorització provisional no condicionarà, de cap manera, la concessió ulterior de la llicència sol·licitada en la forma
reglamentària.
L’interessat ho haurà de reconèixer així explícitament en acceptar l’autorització provisional concedida i s’haurà de comprometre, al mateix temps,
a adaptar l’obra, si és el cas, a les condicions que
es fixin a la llicència que es concedeixi, si fossin
diferents de les que s’haguessin autoritzat provisionalment.
5. Si les variacions projectades, en cas d’haver figurat en el primitiu projecte, no haguessin donat
lloc a liquidació superior a l’efectuada en l’expedient d’atorgament de llicència, no es meritaran
noves taxes; en qualsevol altre cas, es liquidarà la
diferència de més que en resulti.
6. Amb la sol·licitud de llicència d’ocupació s’haurà
de presentar la documentació corresponent a les
variacions de detall introduïdes, i en atorgar-se la
llicència s’autoritzaran les variacions, si revestissin
aquest caràcter, o es resoldrà el que correspongui
sobre la seva legalització, amb la presentació
prèvia, en aquest segon cas, d’un nou projecte
i sense perjudici de la sanció procedent per les
responsabilitats en què s’hagués incorregut.
7. Qualsevol modificació substancial o de detall
que es dugués a terme sense haver obtingut la
llicència o sense haver acomplert el que disposa
aquest article, es considerarà com a obra nova
o de reforma, segons el que sigui procedent en
cada cas, efectuada sense llicència, i, sense perjudici de les responsabilitats i sancions a què hi
hagués lloc, es meritaran taxes, amb els recàrrecs
que hi siguin d’aplicació.
Art. 46. Documentació en el lloc de l’obra o
instal·lació
En el lloc de tota obra o instal·lació s’haurà de tenir a
disposició de la inspecció municipal o metropolitana:
a. el document acreditatiu de la concessió de la llicència, o la fotocòpia
b. un exemplar del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal i el segell de la Corporació; o una còpia autenticada amb la signatura
del cap del servei tècnic municipal corresponent a
la fotocòpia
c. el document acreditatiu d’haver estat comunicada
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a l’Ajuntament l’efectivitat de la direcció facultativa
de les obres i, si és el cas, el que acredita el nomenament del tècnic al qual es refereix l’article 42
d. còpia del plànol entregat a l’interessat, si és el cas,
acreditant l’assenyalament d’alineacions i rasants
efectuades.
Art. 47. Exigència de l’assenyalament previ
d’alineacions i rasants en determinats
casos
1. No podrà iniciar-se la construcció, reconstrucció
o reforma de façanes, murs ni cap altra mena de
tancaments, en cap tram contigu a la via pública,
sense que, a més de l’oportuna llicència, l’interessat hagi obtingut de l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants
oficials, quan la mateixa Administració municipal
hagués comunicat que aquesta operació era necessària abans de l’execució de les obres.
2. L’incompliment del que disposa aquest article donarà lloc, en tot cas, i sense perjudici d’altres correccions que procedissin, a la suspensió immediata dels treballs, que no serà aixecada mentre
no es compleixi allò prescrit.
Art. 48. Suspensió de les obres
1. Durant l’execució de qualsevol mena d’obres o
instal·lacions subjectes a llicència, la inspecció
municipal o metropolitana podrà examinar-ne els
treballs sempre que ho jutgi convenient o ho ordeni l’autoritat competent.
2. La inspecció comprendrà tots els actes que el funcionari actuant consideri necessari, amb relació al
que sigui objecte de comprovació, fins i tot l’anàlisi
de mostres quan sigui procedent.
3. El titular de la llicència, per si mateix o per la persona que el representi, i el director facultatiu de
l’obra estan obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin citats a aquest efecte; així com
a franquejar l’entrada a la finca als funcionaris de
la inspecció. En cas d’incompliment d’aquests
deures, el servei encarregat de la inspecció podrà
suspendre provisionalment les obres, donant-ne
compte immediat a l’autoritat municipal o metropolitana, per a la resolució que sigui procedent.
Art. 49. Obligació de comunicar l’acabament de
les diferents fases d’execució
1. En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, caldrà comunicar a l’administració municipal
la data d’acabament de cada una de les fases següents:
1a. Quan estigui finalitzada l’estructura correspo-
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nent al sostre de la planta baixa en obres de nova
planta, o de la primera que s’addicioni, en obres
d’ampliació.
2a. A la coberta d’aigües.
2. Les comunicacions esmentades es formularan, si
és el cas, en els impresos oficials pel constructor,
amb el visat del facultatiu director de les obres, i
es presentaran a les oficines del servei municipal
competent amb cinc dies d’antelació, almenys, a
la prevista per a l’acabament de cada fase i que es
consignarà a la mateixa sol·licitud. Sense el compliment d’aquest requisit no es podran continuar
les obres.
3. La inspecció municipal examinarà si les obres o
instal·lacions dutes a terme s’ajusten a la llicència
concedida i, en cas afirmatiu, estendrà una acta
que així ho acrediti, de la qual es lliurarà una còpia
a l’interessat. En cas contrari, la inspecció reflectirà en l’acta les infraccions que s’haguessin
observat i l’elevarà a la superioritat, que podrà
disposar, amb caràcter provisional, la suspensió
immediata de l’obra i l’adopció de les mesures
preventives que consideri necessàries, sense perjudici de la incoació de l’expedient sancionador
oportú, donant-ne compte a l’autoritat municipal.
Art. 50. Abandó o paralització de les obres
1. Les obres o instal·lacions hauran d’acabar-se dins
del termini establert a la llicència o, si és el cas, en
el de la pròrroga o pròrrogues concedides.
2. En cap cas no es permetrà que les obres, un cop
iniciades, quedin sense concloure, o en forma que
enlletgeixin l’aspecte de la via pública o desmereixin de les condicions estètiques de paratge o
pertorbin la normal utilització de l’immoble.
3. En el cas que les obres quedessin abandonades
o paralitzades, sense perjudici que l’autoritat municipal pugui ordenar l’execució dels treballs que
s’estimin necessaris per evitar els efectes determinats a l’apartat anterior, la inspecció ho comunicarà al servei municipal competent als fins establerts al Reglament d’edificació forçosa i Registre
municipal de solars.
Art. 51. Obligacions del propietari en concloure’s
les obres
Dins de les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de:
a. retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i les barreres que encara no s’haguessin retirat
b. construir el paviment definitiu de les voreres
c. reposar o reparar el paviment, l’arbrat, les con-

duccions i tots els altres elements urbanístics que
haguessin resultat afectats per l’obra, si no hagués estat possible verificar-ho abans a causa de
les operacions de la construcció
d. col·locar el número corresponent a la finca, de
conformitat amb el model aprovador
e. sol·licitar de l’administració municipal la col·locació
de la placa de retolació corresponent del carrer,
quan es tracti de finques situades als extrems de
qualsevol tram de carrer.
Art. 52. Execució subsidiària
En el supòsit d’incompliment d’alguna de les obligacions establertes als dos articles precedents, l’autoritat municipal dictarà les disposicions oportunes per
posar remei a les deficiències, reposar els elements
urbanístics afectats o reparar els danys, i podrà ordenar l’execució dels treballs necessaris per les brigades municipals amb càrrec a la fiança. Subsidiàriament respondrà el propietari de l’obra o instal·lació i,
en segon lloc, el del solar, si aquest pertanyés a una
altra persona.
Art. 53. Comunicació de la conclusió de les obres
o instal·lacions
1. Un cop acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de quinze
dies, n’informarà l’Ajuntament, mitjançant l’escrit
oportú, que haurà d’acompanyar amb:
a. certificat expedit pel facultatiu director de les
obres, visat pel col·legi oficial corresponent, on
s’acreditin, a més de la data de la terminació, el
fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el
projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser
utilitzades
b. plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la realitat de la fonamentació efectuada, amb indicació
precisa de les seves característiques, dimensions,
cotes de suport sobre el terreny i fatigues de treball i admissibilitat en les diverses superfícies de
suport, així com de les xarxes de claveguerons,
arquetes i sifons enterrats o no deixats vists, amb
les especificacions suficients per localitzar-los fàcilment.
2. Un cop comunicat l’acabament de les obres o
instal·lacions, el servei tècnic competent en farà
la inspecció i si comprova que l’edificació s’ajusta
estrictament al projecte aprovat, a les condicions
de la llicència i a les prescripcions de les Normes
urbanístiques, les ordenances municipals i la resta
de disposicions reguladores i, si és el cas, es
troben disposades i a punt de funcionament les

instal·lacions de protecció contra incendis, proposarà la concessió de la llicència d’ocupació o ús o
la de posada en servei. Si, al contrari, s’observés
algun defecte, se’n proposarà l’esmena a l’autoritat municipal en el termini prudencial que s’assenyali a aquest efecte.
3. La llicència d’ús o ocupació o la de posada en
servei s’atorgarà en el termini d’un mes, des que
hagi estat comunicat l’acabament de les obres o
des de la comunicació d’haver estat esmenats els
defectes observats, si és el cas. Una vegada concedida la llicència d’ús podran connectar-se les
instal·lacions d’aigua, gas i electricitat.
4. Les inspeccions efectuades pel servei tècnic municipal corresponent, com a conseqüència de les
infraccions observades, tant en el transcurs de
les obres o instal·lacions, com un cop finalitzades
aquestes, respecte a les condicions sota les quals
es va atorgar la llicència o al que disposen les
ordenances, meritaran taxes, que hauran de ser
abonades pel titular de la llicència sense perjudici
de les altres sancions i recàrrecs que siguin procedents.
Art. 54. Devolució de dipòsits i cancel·lació
d’avals
1. En atorgar-se la llicència d’ocupació es procedirà
a la devolució del dipòsit o cancel·lació de l’aval
bancari constituït, de conformitat amb el que disposen els articles 16 i 32 d’aquestes ordenances,
sempre que s’hagin complert, de manera total i
satisfactòria, les obligacions que aquest garanteixi, segons el que estableixen els esmentats articles.
2. Si a l’hora d’atorgar-se la llicència d’ocupació es
trobés pendent d’execució o de pagament alguna
de les obres, reparacions o despeses l’import de
les quals garantís el dipòsit, aquest no es retornarà fins que les obres, reparacions o despeses
esmentades hagin estat executades i satisfetes.
3. També es cancel·larà, si és el cas, en atorgar-se
la llicència d’ocupació, la garantia constituïda de
conformitat amb el que disposa l’article 32.1.2a
d’aquestes ordenances.
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TÍTOL II
ORDENANCES D’APLICACIÓ A
TOTA LA ZONA METROPOLITANA

programa de dues persones, i 10 m2 a cada persona que excedeixi de dos en altres programes
més amplis, segons el que s’exposa al quadre següent:

Capítol I
Condicions d’habitabilitat
Secció 1a
Habitatges
Art. 55. Superfície útil
1. Als efectes del que preveu aquesta secció es defineix com a «superfície útil», o habitable, la superfície de sòl compresa dins del perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada
espai.
2. L’habitatge tindrà com a mínim una superfície útil
o habitable tal que a cada persona del programa
funcional li corresponguin 18 m2, en el cas de

Nombre
de persones
del programa
funcional

2

3

4

5

6

7

8

n

Sup. útil
2
en m

36

46

56

66

76

86

96

16+
10n

Art. 56. Programa funcional mínim
1. Per a cada habitatge destinat a famílies de dos a
vuit components, s’assenyalen al quadre següent
els programes funcionals mínims, així com les
superfícies útils parcials mínimes de les zones en
què poden agrupar-se els espais de diferent ús de
l’habitatge.
Nombre de persones del programa funcional

Espais agrupats
per zones

2

3

4

5

6

7

8

Espais d’ús en comú:
Estança

E

E

E

E

E

E

E

E

Menjador

C

C

C

C

C

C

C

C

Cuina

K

K

K

K

K

K

K

K

18

20

24

26

28

30

32

Sup, mínima de zona en m

2

Espais d’ús privat:
Dormitori: doble conjugal

D2c

D2c

D2c

D2c

D2c

D2c

D2c

D2c

Doble

D2

-

D1

D2*

D2*

D2*

D2*

D2*

Individual

D1

-

-

-

D1

D2*

D2*

D2*

(exclosos armaris per a roba encastats)

-

-

-

-

-

D1

D2*

Bany

A

A

A

A

A

A

A

A

Lavabo addicional

Aa

-

-

-

-

(Aa)

Aa

Aa

15

21

25

31

[37]

43

47

V

V

V

V

V

V

V

Sup. mínima de zona en m2
Espais complementaris:
Vestíbul

V

Distribuïdor

D

(D)

D

D

D

D

D

D

Emmagatzemament general

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

Armari per a roba

R

R

R

R

R

R

R

R

[3]

[4,5]

6

7,5

9

10,5

12

LP

LP

LP

LP

LP

LP

Sup. mínima de zona en m2

Espais que encavalquen la seva funció o són exteriors:
Rentada i planxa

LP

LP

Estenedor

T

(T)

(T)

T

T

T

T

T

Terrasses

Tz

(Tz)

(Tz)

(Tz)

(Tz)

(Tz)

(Tz)

(Tz)

( ) Opcional
[ ] Superfícies mínimes en el cas d’incloure-hi els espais opcionals
* Pot substituir-se per dos D1
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2. La memòria del projecte definirà, per a cada habitatge, el programa funcional corresponent, que
serà objecte d’especial fiscalització en atorgar-se
la llicència d’ocupació.
3. Els espais de rentada i planxa podran encavalcar-se amb qualsevol altre, sense augment de
superfície en aquest.
Art. 57. Altura
L’altura lliure de l’habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 227 de les Normes urbanístiques del
Pla general metropolità, serà, com a mínim, de 2,50
m. excepte per a aquells espais no inclosos com a
estança, menjador, cuina o dormitoris, en els quals
aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10
m. L’altura mínima entre forjats serà la prevista per a
determinades zones en les normes esmentades.
Art. 58. Compartimentació d’espais
1. La compartimentació dels espais que componen
el programa funcional de cada habitatge serà
lliure, amb l’única limitació que els dormitoris i els
banys seran sempre recintes independents amb
separació fixa o mòbil.
2. Quan el programa funcional de l’habitatge sigui el
corresponent a dues persones, el dormitori també
podrà incorporar-se lliurement a la resta d’espais,
excepció feta dels banys, sempre que es mantingui el total de superfície útil que correspondria
a la suma dels espais d’ús en comú més els d’ús
privat fixats a l’article 56.
3. En tots els casos el recinte on se situï el vàter serà
independent del dormitori i no podrà incorporar-se
a altres dependències diferents de les del bany o
lavabo.
Art. 59. Buits de pas
1. L’ample mínim lliure dels buits de pas s’estableix al
quadre següent:
Situació de la porta

Ample de buit en cm

Accés a l’habitatge

80

Menjador-estança

80

Interior

70

Bany o Lavabo

60

2. El sentit d’obertura i les àrees escombrades per
les fulles de les portes estaran lliures d’obstacles i
no dificultaran el pas i la circulació.
Art. 60. Buits per a il·luminació i ventilació
1. Els espais destinats a estança, menjador, cuina i

dormitori tindran buits per a il·luminació natural,
practicables i de superfícies transparents o translúcides.
2. La superfície dels buits de ventilació serà, almenys, igual a una 1/8 de la superfície en planta
dels recintes corresponents. No obstant això, els
buits per a il·luminació i ventilació tindran les superfícies mínimes següents:
Destí dels espais

Metres
quadrats

Cuines, trasters i habitacions d’armaris, de 5
a menys de 10 m2

1

Dormitoris i despatxos, de 6 a menys de
10 m2

1

Cuines, trasters, habitacions d’armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d’estar,
de 10 a menys de 14 m2

1,25

Cuines. trasters, habitacions d’armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d’estar,
de més de 14 m2

1,75

Lavabo addicional o vàter

0,25

Bany

0,40

3. Les superfícies mínimes del quadre del paràgraf 2
no s’aplicaran a la ventilació de banys o lavabos
que utilitzin els sistemes previstos a l’article 66.
Art. 61. Amplària del vestíbul
L’amplària mínima del vestíbul d’accés de l’habitatge
serà d’1,10 m. El passadís de connexió entre el vestíbul i l’estança-menjador tindrà una amplària mínima
d’1 m., que podrà reduir-se a 0,90 m. per a la resta
dels passadissos de l’habitatge.
Art. 62. Dormitori individual
1. El dormitori individual tindrà una superfície mínima
de 6 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l’armari encastat, si n’hi hagués.
2. L’amplària mínima del dormitori serà d’1,80 m.
perquè permeti la instal·lació del llit i l’existència
d’un passadís lateral.
Art. 63. Dormitori doble
1. El dormitori doble tindrà una superfície de 8 m2,
incloent-hi la superfície ocupada per l’armari rober
encastat, si n’hi hagués.
Si els dos llits estan situats en paral·lel, l’ample
mínim del dormitori serà de 2,40 m.
Si els dos llits, en canvi, se situen l’un a conti405

nuació de l’altre, s’haurà de deixar un passadís
lateral que junt amb l’ample del llit permeti una
amplària mínima d’1,80 m.
Art. 64. Dormitori doble conjugal
1. El dormitori doble conjugal tindrà una superfície
mínima de 10 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l’armari rober encastat, si n’hi hagués.
2. En tot dormitori doble conjugal haurà de poder
inscriure’s un cercle de diàmetre igual o major a
2,60 m.
Art. 65. Superfície dels espais d’ús comú
1. La superfície mínima del conjunt d’espais d’ús
comú serà la que queda definida a la taula de l’article 56. En el cas que aquest espai se subdivideixi
de manera que la cuina sigui una peça independent, les superfícies mínimes d’aquesta, segons el
nombre de persones del programa familiar, seran
les següents:
Nombre de
persones

2

3

4

5

6

7

8

Sup., en metres
quadrats, de la
cuina

5

6

8

8

8

10

10

2. En tota estança s’hi haurà de poder inscriure un
cercle de diàmetre igual o més gran de 2,70 m.
En aquesta estança s’exigirà que el contacte amb
façana tingui un ample mínim de 2 m., sense que
s’admetin en cap punt estrangulacions de menys
d’1 m. o que no compleixin la condició de tenir
una longitud igual o inferior a la seva amplària.
3. El banc de treball o taulell de la cuina haurà de
tenir un ample mínim de 50 cm. i l’espai lliure situat
en contacte amb aquest taulell tindrà un ample
mínim de 0,90 m.
4. Quan els taulells siguin dobles, i es trobin situats
l’un davant de l’altre, l’espai lliure situat entre els
dos haurà de tenir un ample mínim de 0,90 m.
5. La superfície mínima per a l’estenedor serà de
3,5 m. Queda prohibit ocupar amb aquest espai
les superfícies mínimes dels patis de llums i de
ventilació, i haurà de protegir-se amb una gelosia
l’estesa a les façanes, tant principals com posteriors.
Art. 66. Ventilació 2
1. L’habitatge tindrà, almenys, un espai d’ús comú
(que no podrà ser la cuina, si és independent) amb
obertura sobre l’espai exterior definit per les façanes de l’edifici.
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2. L’habitatge disposarà d’un conducte d’extracció
de fums a la cuina, amb sortida a la coberta o a la
part superior de l’edifici.
3. S’admetran:
a. ventilacions per conducte d’acord amb les
normes tècniques d’«Instal·lacions de salubritat:
Ventilació» aprovades per Ordre de 2 de juliol de
1975
b. sistemes de ventilació forçada per mitjans mecànics, que garanteixin un cabal mínim d’extracció
de 30 m3/hora i tinguin concedit un document
d’idoneïtat tècnica expedit per l’Institut Eduardo
Torroja de la Construcció i del Ciment
c. ventilació per patinells de superfície no inferior a
1 m2, en els quals es pugui inscriure un cercle de
diàmetre no inferior a 0,70 m. i que tinguin entrada
d’aire de l’exterior per la part inferior.
Art. 67. Bany
1. Cada habitatge independent posseirà, com a
mínim, un bany, compost de dutxa, lavabo i vàter,
al qual es pugui accedir sense passar per dormitoris ni cuines. Si l’accés hagués de fer-se a través
del menjador o de la cuina-menjador, haurà de
quedar separat d’aquestes estances per un local
amb doble porta. Als habitatges amb un sol dormitori es podrà accedir al bany a través del dormitori.
2. Tots els vàters estaran dotats de sifó hidràulic i
d’un altre tancament inodor i descàrrega d’aigua.
3. La ventilació del bany podrà efectuar-se, bé directament a l’exterior o al pati de ventilació o de
llums, bé mitjançant qualsevol altre sistema de
ventilació previst en aquestes ordenances.
Art. 68. Aïllament
1. Els tancaments de façana i mitgeres que quedin
al descobert en edificis destinats a habitatges garantiran com a mínim un aïllament tèrmic de coeficient de transmissió no superior a 1,1 kcal/m2 x
h x °C, així com una protecció adequada contra
humitats.
2. S’haurà de preveure un aïllament tèrmic d’eficàcia
anàloga en els paraments dels patis de llums i de
ventilació i als exteriors de les caixes d’escala.
3. Així mateix, s’establirà l’adequada protecció acústica per a l’aïllament dels habitatges contigus.
Aquesta protecció serà, com a mínim, l’equivalent
a una paret de 0,15 m. de maó foradat, arrebossat
per les dues cares.
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a l’habitatge i, si és el cas, les galeries exteriors
d’accés als habitatges tindran, com a mínim,
l’ample de l’escala establert al següent article, i en
cap cas no seran inferiors a 1,20 m.

Art. 69. Plantes baixes habitables
Perquè les plantes baixes puguin ser habitables en
edificis sense soterrani, s’exigirà que sota el paviment
o enrajolat hi hagi una base formada per un màxim
impermeable de formigó de 0,15 m. i un drenatge
de grava de 0,15 m. més sota aquest, o, si no n’hi
hagués, es deixarà una cambra d’aire ventilada d’un
mínim de 0,15 m. d’altura.

Art. 71. Escales 4
1. Els graons de les escales d’ús comú a diversos
habitatges tindran, com a mínim 0,26 m. d’estesa
(sense comptar amb la motllura) i, com a màxim,
0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la construcció de replans o replanells partits. En els trams
corbs, la mesura de l’estesa es prendrà en la línia
de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà.
L’altura mínima de les baranes serà de 0,80 m. en
els trams inclinats i de 0,90 m. en les horitzontals.
La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 0,12 m.
2. L’ample mínim de les escales i passadissos
d’accés als habitatges o locals dependrà del
nombre de persones servides per aquella escala o
passadís en cada planta, i del nombre de plantes
pis de l’edifici (sense comptar la planta baixa o, si
és el cas, la planta d’accés a l’edifici) d’acord amb
la taula següent: (Veure Taula 12)
3. En els casos en què es prevegi una ocupació de
més de cent persones per planta i en edificis de
més de vint plantes s’aplicarà la taula següent
(Veure Taula 13), en què es determina el nombre
(N) i l’ample total mínim (A) de les escales necessàries en cada planta en funció del nombre (E)
de persones que poden ocupar aquella planta, i
totes les superiors que s’hi comuniquin, en la qual
s’aplicaran les regles complementàries següents:
a. no es tindran en compte en el càlcul les escales
amb un ample inferior a 1,20 m., i a 0,80 m. en
cas que siguin mecàniques

Art. 70. Vestíbul 3
1. A les cases plurifamiliars, l’espai destinat a entrada o vestíbul d’escala haurà de comptar amb
una amplària mínima de 2,20 m. i una longitud mínima de 2 m., mesurada perpendicularment al pla
format per la porta d’accés.
2. Els espais destinats a accedir des de l’entrada o
vestíbul de l’edifici fins a l’escala o ascensor tindran un ample mínim d’1,20 m.
3. En els vestíbuls d’entrada no s’instal·laran locals
comercials ni industrials, i a través d’ells no es
permetrà l’accés ni del públic ni de mercaderies
als qui puguin estar instal·lats a la planta baixa de
l’edifici.
4. L’entrada a l’ascensor des del portal no es trobarà
a una cota superior a 1,50 m. de la rasant del terreny a l’accés a l’edifici.
5. En l’espai destinat a zona d’espera de l’ascensor
al vestíbul d’entrada a l’edifici, s’haurà de poder
inscriure davant de la porta de l’ascensor un
cercle de diàmetre mínim d’1,50 m.
6. Quan en el camí d’accés des de la via pública a
la zona d’espera de l’ascensor s’hagin de superar
desnivells, es disposaran rampes de paviment
antilliscant de pendent no superior al 12 per 100.
L’ample de les rampes serà com a mínim d’1 m.
amb trams de longitud no superior a 5 m., entre
els quals es disposaran replans de longitud mínima d’1,20 m. Així mateix, estaran dotades de
passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.
7. Els passadissos interiors a l’edifici però exteriors
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Taula 12
Nombre de plantes pis

Fins a 4

De 5 a 8

De 9 a 12

De 13 a 16

De 17 a 20

Nombre de persones
per planta

Amplària del passadís
en m

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Fins a 30

1,20

0,90

1

0,90

1

1,20

1

1,40

1

1,60

2

De 31 a 50

1,20

1,20

1

1,20

1

1,40

1

1,60

2

1,80

2

De 51 a 75

1,40

1,40

1

1,60

2

1,80

2

2,40

2

3,00

3

De 76 a 100

2,60

1,60

2

1,80

2

2,40

2

3,20

3

3,60

3

(D = Dimensió en metres per a l’ample total de les escales.
N = Nombre mínim d’escales).
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Taula 13
E
0
51
101
201
301
401
501
601
701
751
801
901
1.001
1.101
1.201
1.251
1.301
1.401
1.501
1.601
1.701
1.751
1.801
1.901
2.001
2.101
2.201
2.251
2.301
2.401
2.501
2.601
2.701
2.751
2.801
2.901
3.001
3.101
3.201
3.251
3.301
3.401

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

50
100
200
300
400
500
600
700
750
800
900
1.000
1.100
1.200
1.250
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.750
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.250
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.750
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.250
3.300
3.400
3.500

P

A

S

N

1,20
1,20
1,50
1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
4,80
5,40
6,00
6,60
7,20
7,80
7,80
8,40
9,00
9,60
10,20
10,80
10,80
11,40
12,00
12,60
13,20
13,80
13,80
14,40
15,00
15,00
16,20
16,80
16,80
17,40
18,00
18,60
19,20
19,80
19,80
20,40
21,00

1,20
2,40
2,40
2,40
3,00
3,60
3,60
4,20
4,80
4,80
5,40
6,00
6,60
7,20
7,80
7,80
8,40
9,00
9,60
10,20
10,80
10,80
11,40
12,00
12,60
13,20
13,80
13,80
14,40
15,00
15,60
16,20
16,80
16,80
17,40
18,00
18,60
19,20
19,80
19,80
20,40
21,00

1

1

2

2

3
3
4

5
4
6

7
5
8

9
6
10

11
7
12

13
8
14

b. aquestes escales mecàniques, de l’amplada
que siguin, sumaran 0,60 m. cada una en el càlcul
de l’ample total mínim
c. en edificis destinats a magatzems o galeries
comercials de més de dues plantes sobre la
d’accés serà necessari, a més de les escales corresponents al nombre (E) de persones, una escala
d’emergència exterior, o interior aïllada de la resta
de l’edifici, que recorri totes les plantes, per a ús
exclusiu en cas d’incendi.
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4. En tots els casos en què s’exigeix més d’una escala, les previstes se situaran separades de manera que facilitin l’evacuació en cas d’incendi, i
una d’aquestes escales tindrà el caràcter d’escala
d’emergència, estarà separada del passadís amb
una porta inalterable al foc (RF 60) i tindrà una de
les cares obertes a pati o façana.
5. El nombre de persones servides per escales es
determinarà en funció del programa familiar en els
edificis d’habitatges, i, per a altres usos, es determinarà segons les previsions d’ocupació màxima
de l’edifici. En els casos d’oficines, comerços, indústries i establiments semblants, en què no es
pugui prefixar el nombre de persones, es comptarà una persona per cada 15 m2 o fracció de superfície construïda.
6. Tota escala tindrà un ample mínim de 0,80 m.,
mesurat per l’àmbit mínim.
7. En tot cas, haurà de possibilitar-se l’evacuació
d’una persona en llitera des de l’habitatge fins a
l’exterior.
8. La coberta de l’edifici serà accessible directament, per a la reparació i neteja, des de les zones
comunes de l’edifici.
Art. 72. Il·luminació dels espais comuns
En els espais comuns de circulació i accés als habitatges haurà de preveure’s la consecució d’un nivell
d’il·luminació de 50 lux durant el seu ús.
Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales
1. Les escales tindran il·luminació lateral directa en
l’espai de cada planta, a través de patis de ventilació o de llums o per façana mitjançant obertures
d’1,25 m2 de superfície mínima.
2. S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior la
planta baixa en tot cas, i les dues últimes, quan
l’escala tingui il·luminació i ventilació zenital. En
aquest cas la il·luminació i ventilació s’hauran
d’obtenir mitjançant obertures d’1,25 m2 de superfície mínima. El buit de l’escala haurà de tenir
en planta la mateixa superfície mínima.
3. Les escales tindran, com a mínim, ventilació
permanent a la part superior. També disposaran
d’entrada d’aire a la part baixa, que podrà ser a
través de la porta del vestíbul si no hi ha doble
porta o a través del pati a la primera planta on
arribi el pati.
Art. 74. Dotacions mínimes dels serveis comuns
Les dotacions mínimes que hauran d’incloure’s en els
serveis comuns de l’edifici destinat a l’ús d’habitatge
seran les incloses al quadre següent:

Espais comuns

Dotació mínima

Portal o vestíbul d’entrada a l’edifici
(en zones de pas)

1caseller postal
1 porter elèctric
50 lux
1 presa de corrent

Escala i zones de graons
Circulació interior a habitatge
Cambra d’escombraries
Cambra de comptadors elèctrics i
d’aigua
Cambra de calderes (*)

75 lux
50 lux
1 aixeta d’aigua
1 bonera
1 punt de llum
15 lux
1 bonera
1 aixeta d’aigua
1 bonera
15 lux
1 presa de corrent

(*) Opcional.
2. El porter elèctric, els polsadors de les zones
comunes de l’edifici i els timbres de trucada als
habitatges estaran situats de manera que el polsador més alt no sobrepassi l’altura d’1,60 m.
mesura des de la cota del paviment corresponent.
Art. 75. Protecció en finestres o buits
1. Les finestres o buits que pressuposin perill de caiguda estaran protegits per un ampit de 0,95 m.
d’altura o una barana d’1 m. d’altura com a mínim,
per a altures de caiguda <_ 25 m., i d’1,05 m. i
1,10 m. respectivament, per a altures de caiguda
> 25 m.
2. Per sota d’aquesta altura de protecció no hi haurà
buits de dimensions més grans de 0,12 m., ni ranures arran de terra més grans de 0,05 m.
3. Quan per sota de l’altura de protecció hi hagi tancaments de vidre, s’hauran de trempar o armar
amb malla metàl·lica o laminat plàstic.
4. Als edificis unifamiliars es podran aplicar altres
criteris, sempre que aquests garanteixin una protecció anàloga.
Art. 76. Desguassos
Als termes municipals amb xarxa de desguàs insuficient, els ajuntaments respectius, amb aprovació de la
Corporació Metropolitana, podran imposar exigències
tècniques particulars a les connexions a la xarxa de
claveguerons.
Art. 77. Normes bàsiques per a instal·lacions
1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar en tot cas a
les disposicions generals de compliment obligat i,
en particular, a les següents:

a. Ordre del Ministeri d’Indústria, de 9 de desembre de 1975, sobre normes bàsiques per a
les instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua.
b. Ordre de la Presidència del Govern, de 29
de març de 1974, sobre normes bàsiques per a
instal·lacions de gas en edificis habitats.
c. Reglament electrotècnic per a baixa tensió,
aprovat pel Decret 2413/1973, de 20 de setembre, i instruccions complementàries, dictades
per Ordre del Ministeri d’Indústria, de 31 d’octubre de 1973.
d. Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes
col·lectives, i Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme, de 23 de gener de 1967, sobre normes per
a la instal·lació d’aquestes.
2. Aquestes ordenances remeten, en tot cas, a les
disposicions generals vigents en el moment de la
seva aplicació concreta, per la qual cosa la modificació de les esmentades al paràgraf anterior comportarà l’obligació de complir les que les substitueixin.

Secció 2a
Locals comercials
Art. 78. Classificació i condicions generals
1. Als efectes d’aplicació d’aquestes ordenances,
quant a les condicions d’habitabilitat que afecten
l’ús comercial, s’estableixen les categories següents:
1a. Locals de fins a 500 m2 de superfície constituïda.
2a. Locals de més de 500 m2.
3a. Galeries comercials en planta baixa o planta
pis.
2. Tots els locals d’ús comercial hauran d’observar,
amb independència de les condicions de caràcter
específic que els correspon per la seva categoria,
segons el que preveu l’article 79, les condicions
generals següents:
1a. La zona destinada a venda al públic al local
tindrà una superfície mínima de 10 m2 i no podrà
servir de pas ni tenir comunicació directa amb cap
habitatge, a excepció del del titular.
2a. Als edificis de nova planta amb ús d’habitatges, aquests hauran de disposar d’accessos,
escales i ascensors independents.
3a. L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50
m., que es podrà reduir a 2,10 m. a les zones de
magatzem, serveis sanitaris i dependències que
no s’utilitzin permanentment per personal o públic.
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4a. El dimensionament de les escales s’ajustarà al
que preveu l’article 71.
5a. Els locals comercials disposaran per al seu
personal dels serveis d’higiene que fixa l’Ordenança general de seguretat i higiene a la feina, i
com a mínim, per a empreses amb més de 10
treballadors, dels següents:
a. 2 m2 de vestidor i sanitaris per persona, amb
separació per sexes
b. 1 lavabo per cada 10 empleats que facin la mateixa jornada
c. 1 vàter per cada 25 homes i un altre per cada
15 dones que facin la mateixa jornada.
Per a empreses amb menys de 10 treballadors
s’exigirà, com a mínim, un vàter i un lavabo. Els
serveis sanitaris de diversos locals que formin un
conjunt podran agrupar-se.
6a. Els locals amb ventilació natural hauran de disposar de buits de ventilació de superfície total no
inferior a 1/8 de la superfície en planta de cada
dependència. Se n’exceptuen els locals destinats
exclusivament a magatzems, trasters i passadissos. S’admetran per als serveis higiènics els
sistemes de ventilació assenyalats a l’article 66
d’aquestes ordenances.
7a. Els locals podran disposar de ventilació artificial. S’exigirà, en aquest cas, la presentació d’un
projecte detallat de la instal·lació, que haurà de ser
aprovat per l’Ajuntament. La instal·lació quedarà,
a més, sotmesa a una revisió periòdica per l’autoritat municipal, la qual podrà, fins i tot, ordenar
el tancament total o parcial del local en el cas de
funcionament deficient de la instal·lació.
8a. Podran establir-se galeries interiors volades i
obertes per al millor emmagatzemament de gèneres, sempre que el seu vol a partir dels murs no
excedeixi de 2 m. i que l’altura mínima lliure inferior
no sigui menor de 2,20 m. Per a la llum lliure superior regiran els mínims d’1,80 m. per als vols de
fins a 0,80 m. i d’1,90 m. per als compresos entre
0,80 m. i 2 m.
9a. Quan la cota del paviment del local sigui inferior a la rasant en el punt d’accés directe des de la
via pública, l’entrada haurà de tenir una altura lliure
de 2 m. comptats des de la línia inferior de la llinda
des de la rasant de la vorera; el desnivell se superarà mitjançant una escala amb graons mínims de
0,28 x 0,17 m., que deixi un replà d’1 m. d’ample
com a mínim, a nivell de batent, on es pugui fer el
gir de la porta.
10a. Només s’admetran locals comercials al
primer soterrani, el qual haurà de constituir una
unitat amb el local de la planta immediata supe-
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rior i disposarà dels elements de ventilació assenyalats a la condició 6a., excepte quan l’accés es
pugui fer independentment per raó del desnivell
dels carrers.
3. Els elements d’ús comú dels edificis destinats a
locals comercials es regiran pel que disposa la
secció 1 amb referència a l’habitatge.
Art. 79. Condicions específiques segons la
categoria de local
1. Els locals de categoria 1a. compliran les condicions de caràcter específic següents:
1a. Disposaran, com a mínim, d’una bany per al
públic, compost de lavabo i vàter.
2a. No podran comunicar-se amb passadissos,
vestíbuls o replans de distribució a edificis d’altres
usos, si no és a través d’una porta de sortida inalterable al foc (RF-60), sense perjudici del que, per
a cada ús, exigeixin les ordenances de prevenció
d’incendis.
3a. Disposaran d’un accés independent de l’autoritzat a la condició anterior.
2. Per als locals de 2a. categoria les condicions específiques seran les següents:
1a. Disposaran d’accessos separats per al públic, diferenciats per sexes, amb un mínim de dos
banys, compostos per lavabo i vàter, per cada
300 m2 o fracció, separats del local públic amb
doble porta.
2a. No podran comunicar-se mitjançant vestíbul o
replà de distribució a edificis d’altres usos.
3a. Quan la cota d’accés directe a la via pública
sigui inferior o superior a la del paviment del
local, es disposarà almenys d’una rampa de paviment antilliscant de pendent no superior al 12
per 100. L’ample de la rampa serà com a mínim
d’1 m., amb trams de longitud no superior a 5
m., entre els quals es disposarà de replans de
longitud mínima d’1,20 m. Així mateix, estaran
dotades de passamans a les altures de 0,70 i
0,90 m.
4a. Disposaran d’un bany com a mínim amb una
porta de 0,85 m. i davant d’aquesta s’haurà de
disposar d’un espai suficient per poder inscriurehi un cercle d’1,50 m. de diàmetre.
3. Els locals de 3a. categoria compliran les condicions específiques següents:
1a. Les galeries comercials disposaran de ventilació natural o artificial d’acord amb els criteris
generals i amb independència dels locals als quals
donin accés.
2a. L’amplària mínima d’una galeria comercial
serà igual a un 7 per 100 de la seva longitud, amb

un mínim de 4 m. Podrà servir d’accés a vestíbuls d’edificis d’habitatges o oficines. El passatge
tindrà un accés per al públic pels dos extrems.
3a. Els locals amb accés des d’una galeria comercial compliran, a més de les condicions generals,
les que els corresponguin segons la seva categoria, i, a efectes de l’Ordenança de prevenció
d’incendis, es tractarà com una unitat el conjunt
format per la galeria comercial i els locals que la
componen.

Secció 3a
Oficines
Art. 80. Condicions de caràcter general
Tots els locals destinats a oficina hauran d’observar
les condicions generals següents:
1a. Tindran una superfície construïda mínima de 10
m2. Les dependències que s’utilitzin permanentment per personal comptaran, almenys, amb 6
m2.
2a. En el cas que a l’edifici hi hagi ús d’habitatge,
aquest haurà de complir, a més de les condicions
exigides en aquesta secció, les establertes per a
aquell ús.
3a. L’altura mínima dels locals serà de 2,50 m., que
podrà reduir-se a 2,10 m. a les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependències que no
s’utilitzen permanentment pel personal.
4a. La il·luminació artificial s’adaptarà a les exigències
que, per a aquest ús, preveuen les disposicions
d’aplicació general.
5a. Només s’admetran oficines al primer soterrani,
que haurà de constituir una unitat amb el local de
la planta immediata superior i disposarà obligatòriament de ventilació artificial i de condicions adequades d’aïllament tèrmic, així com de protecció
contra humitats.
6a. Al local d’oficines amb accés directe des de la via
pública, quan la cota del paviment sigui inferior a
la rasant al punt de l’accés esmentat, l’entrada
haurà de tenir una altura mínima lliure de 2 m.,
comptats fins a la línia inferior de la llinda des de la
rasant de la vorera; el desnivell se superarà mitjançant una escala amb graons mínims de 28 per 17
cm., que deixi un replanell d’1 m. d’ample com a
mínim, a nivell del batent, on es pugui fer el gir de
la porta.
Art. 81. Altres condicions
1. Es compliran, a més, les condicions següents:
a. el dimensionament d’escales s’ajustarà al que
preveu l’article 71

b. els serveis d’higiene seran els que es determinen a la condició 5a. del paràgraf 2 de l’article
78 per a locals comercials, però els serveis sanitaris de diversos locals que formin un conjunt es
podran agrupar
c. la ventilació natural s’ajustarà al que disposa la
condició 6a. del paràgraf 2 de l’article 78
d. la ventilació artificial s’exigirà d’acord amb el
que preveu la condició 7a. del paràgraf 2 de l’esmentat article 78.
2. Els elements d’ús comú dels edificis destinats a
oficines es regiran pel que disposa la secció 1
amb referència als habitatges.

Secció 4a
Indústries
Art. 82. Règim de l’establiment
1. L’establiment d’indústries estarà regulat per les
disposicions de caràcter general incloses a les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
i que afecten l’ús industrial en si i la seva relació
amb permissibilitat amb les diferents zones o qualificacions.
2. Per a la indústria instal·lada en situació 2a., els
elements mecànics de la qual puguin transmetre
vibracions a pisos superiors a través de l’estructura perquè no disposen del sistema constructiu
adequat, seran aplicables les limitacions de potència establertes per a la ubicació en planta pis
o hauran d’adoptar-se les mesures correctores
pertinents per evitar les esmentades vibracions.
3. Per a la qualificació de les activitats en «molestes,
insalubres, nocives o perilloses» caldrà ajustar-se
al que disposa el Decret 2414/1961, de 30 de novembre, i les disposicions modificatives i de desenvolupament d’aquest o el que estableixin les
que el substitueixin.
4. La instal·lació d’indústries en primer soterrani
estarà condicionada, en tot cas, per garantir la
seguretat de les persones, a l’observança de les
normes, de qualsevol rang, dictades o que es
dictin en matèria de prevenció d’incendis.
Art. 83. Condicions de caràcter general
1. Seran les següents:
1a. Tot local industrial tindrà una superfície mínima
de 10 m2.
2a. Les indústries, excepte les de 1a. categoria,
autoritzades en edifici de nova planta amb ús
d’oficines o habitatges, hauran de disposar d’accessos independents i no tenir comunicació amb
els locals d’altres usos.
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3a. L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50
m., que podrà reduir-se a 2,10 m. a les zones de
magatzem i dependències que no s’utilitzin permanentment per persones.
4a. La il·luminació artificial s’adaptarà a les exigències que, per a aquest ús, preveuen les disposicions d’aplicació general.
5a. Només s’admetran locals industrials al primer
soterrani, que haurà de constituir una unitat amb
el local de la planta immediata superior i disposarà
obligatòriament de ventilació artificial i de condicions adequades d’aïllament tèrmic, així com de
protecció contra humitats.
2. S’observaran, a més, les condicions següents:
a. el dimensionament d’escales serà el que preveu
l’article 71
b. els serveis d’higiene seran els que es determinin en la condició 5a. del paràgraf 2 de l’article
78 per a locals comercials, amb les peculiaritats
següents:
1a. els serveis sanitaris de diversos locals que
formin un conjunt podran agrupar-se
2a. aquests serveis hauran d’estar disposats de
manera que no tinguin accés directe des de les
naus o sales de treball, sinó que hi hagi un local o
una habitació interposada, que es podrà utilitzar
per a la col·locació dels lavabos
c. les ventilacions natural i artificial s’ajustaran al
que disposen, respectivament, les condicions 6a.
i 7a. del paràgraf 2 de l’esmentat article 78.
Art. 84. Evacuació de residus
1. Si les aigües residuals no reunissin, segons el
parer dels serveis tècnics municipals corresponents, les degudes condicions per al seu abocament a la claveguera general, hauran de ser sotmeses a depuració per procediments adequats a
fi que es compleixin les condicions que assenyala
el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i la resta de disposicions vigents
sobre la matèria.
2. Si els residus que produeixi qualsevol indústria,
per les seves característiques, no poden ser recollits pel servei de neteges domiciliari, s’hauran
de traslladar directament a l’abocador per compte
del titular de l’activitat.
3. L’evacuació de gasos, vapors, fums i pols que
es faci a l’interior, es dotarà d’instal·lacions adequades i eficaces, de conformitat amb el Reglament sobre la matèria i amb el que disposi, si és
el cas, l’ordenança municipal respectiva sobre l’ús
de clavegueram.
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Secció 5a
Hotels, apartaments i altres usos
Art. 85. Condicions d’habitabilitat
1. Les condicions d’habitabilitat dels establiments
hotelers i d’allotjament turístic es regularan per les
disposicions vigents sobre la matèria.
2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en
tot cas a la zona metropolitana s’exigiran als establiments esmentats les condicions següents:
1a. Els buits de ventilació compliran el que preveu
l’article 60 d’aquestes ordenances.
2a. Les dimensions mínimes de les habitacions
s’ajustaran al que disposen els articles 62, 63 i 64
per als dels habitatges.
3a. Es podran admetre ventilacions de banys i lavabos d’acor d amb al que s’ha assenyalat a
l’article 66.
4a. L’aïllament tèrmic i acústic i les condicions
d’habitabilitat seran els previstos als articles 68 i
69.
5a. Les escales s’ajustaran, com a mínim, al que
preveuen els articles 71, 72 i 73.
6a. Les baranes i proteccions compliran el que
assenyala l’article 75.
7a. Regirà el que disposa l’article 74 amb referència a les cambres d’instal·lacions.
8a. Es complirà, així mateix, el que preveu l’article
77 per als edificis d’habitatges.
3. Els edificis destinats a col·legis, instal·lacions esportives, sales d’espectacles i altres usos no especificats en aquestes ordenances, es regiran per
les instal·lacions especials que en regulen la construcció i, supletòriament, per les condicions generals d’habitabilitat dels habitatges o altres usos
més afins, definides als articles precedents.
4. L’ús d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament es regirà pel que disposa la secció 2 del
capítol 3 d’aquest títol.
5. Els magatzems de mercaderies es regiran, respectivament, atenent al seu ús, per les condicions
d’habitabilitat dels comerços o indústries, amb les
limitacions següents:
1a. La seva altura mínima serà de 2,10 m.
2a. Els serveis d’higiene, escales i elements comuns de l’edificació es dimensionaran atenent
el nombre de persones previst que hagin d’utilitzar-los.
3a. La ventilació natural es podrà reduir en un 50
per 100 dels casos en què el tipus de producte
emmagatzemat ho permeti.
4a. Podran admetre’s magatzems en soterranis
independents de les plantes baixes, sempre que

s’ajustin estrictament a les normes de prevenció
d’incendis i disposin de ventilació artificial i de protecció contra humitats adequada.

Capítol II
Característiques estètiques de les
edificacions
Art. 86. Adaptació a l’ambient estètic del sector
Les construccions hauran d’adaptar-se, en allò bàsic,
a l’ambient estètic del sector, perquè no desentonin
del conjunt mitjà en què estiguessin situades, i a
aquest efecte s’ajustaran al que preveu aquest capítol.
Art. 87. Normes subsidiàries de planejament
Als llocs de paisatge obert i natural, ja sigui rural o
marítim, o en les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de característiques historicoartístiques,
típiques o tradicionals i als voltants de les carreteres
i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que
la situació, massa, altura dels edificis, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres elements, limiti el camp
visual per contemplar les belleses naturals, trenqui
l’harmonia del paisatge o en desfiguri la perspectiva
pròpia.
Art. 88. Patrimoni artístic i cultural
1. El que disposen aquestes ordenances s’entén
sense perjudici de la competència reservada a la
Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural
per la legislació específica sobre la matèria.
2. Serà preceptiva l’aprovació d’aquest centre directiu en les obres que pretenguin modificar edificis, carrers o places immediates al monument o
monuments declarats d’interès històric o artístic i
les de nova construcció al mateix emplaçament
que puguin alterar el paisatge que l’envolta o el
seu ambient propi, en cas que estigui aïllat i, en
fi, totes les que es puguin projectar en els monuments mateixos de qualsevol categoria o classe.
3. En les excavacions en terrenys amb descobriments de peces d’interès arqueològic haurà de
comunicar-se la troballa a l’Ajuntament, així com
facilitar-ne la inspecció pertinent.
Art. 89. Orientació de la composició
arquitectònica
1. Correspon als ajuntaments respectius orientar la
composició arquitectònica i regular les condicions
estètiques aplicables en cada cas als edificis de

caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional inclosos al catàleg que es formuli a aquest
efecte.
2. Les construccions en llocs immediats o que formin
part d’un grup d’edificis del caràcter indicat al paràgraf anterior hauran d’harmonitzar amb el mateix, i s’observarà la mateixa limitació quan, sense
que existeixi un conjunt d’edificis, n’hi hagués diversos o algun de gran importància o qualitat.
3. En tots els casos a què es refereixi aquest article,
quan existeixi un servei tècnic municipal amb comesa específica sobre els edificis artístics i arqueològics, serà preceptiu com a previ a la concessió
de la llicència d’obres corresponent l’informe
d’aquest servei, al qual competirà a més la inspecció dels treballs durant la seva execució.
Art. 90. Façanes
1. Als efectes del que disposa aquest capítol es
conceptuaran com a façanes tots els paraments
d’un edifici visibles des de la via pública. En particular, quan es tracti d’edificis contigus, la diferència d’altures màximes permeses dels quals
sigui igual o superior a la d’una planta, serà obligatori tractar com a façana el parament que per
tal causa queda vist, que haurà de retirar-se de
la línia mitgera per poder establir-hi obertures, si
això fos necessari per aconseguir una composició
adequada, a menys que s’estableixi degudament
la servitud corresponent.
2. Es declara lliure la composició de les façanes dels
edificis, excepte quan es projecti emplaçar-los
en carrers, illes o sectors per als quals regeixi un
model especial com a obligatori, en llocs on es
degui, o simplement convingui, conservar o establir un caràcter arquitectònic o urbanístic acusat.
En tots aquests casos es podrà exigir l’ús de materials i sistemes constructius determinats. No
obstant això, s’evitaran sempre efectes discordants entre les façanes d’una mateixa illa, contigües o pròximes, per tal d’obtenir un bon efecte
urbanístic de conjunt.
3. A més es podrà denegar la llicència d’edificació
als projectes que constitueixin un atac al bon gust
o resultin extravagants, ridículs o impropis del seu
emplaçament.
Art. 91. Zones de nucli antic
A les zones de nucli antic, conservació del centre històric (12b), excepte casos excepcionals degudament
justificats, s’exigirà, generalment, que les altures de
cornises, acabaments, buits de balcons, miradors,
finestres i la resta d’elements segueixin les normes
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tradicionals de composició, i es prohibirà l’ús de materials que no harmonitzin amb el caràcter del barri.
Art. 92. Zones d’edificació aïllada 5
A les zones amb tipus d’ordenació amb edificació aïllada, els espais no edificables visibles des de la via
pública hauran de destinar-se a jardí o espai lliure amb
instal·lacions compatibles amb aquest, com piscines
o pistes esportives enjardinades. En tot cas es respectarà l’enjardinament a les superfícies que donin a
una via pública.
Art. 93. Zona de verd privat protegit
En aquesta zona (8a) les obres de millora que permet el
Pla general metropolità no desvirtuaran el caràcter de
l’edificació existent ni el seu entorn enjardinat d’interès.
Art. 94. Àrea de localització de l’ús terciari central
1. Els ajuntaments respectius podran delimitar una
àrea sobreposada a la qualificació urbanística on
sigui preponderant la localització de l’ús terciari
central, principalment el comercial, amb la finalitat
següent:
a. orientar la composició arquitectònica de les edificacions
b. regular-ne, en els casos en què fos necessari,
les característiques estètiques.
2. A efectes del que preveu el paràgraf anterior es
podrà establir el següent:
1. Els edificis que es projectin d’ara endavant
s’adaptaran en la mesura que es pugui a l’ordenació d’altura dels elements terminals dels edificis
existents.
2. Les instal·lacions comercials, vitrines, aparadors i anuncis es desenvoluparan dins de les línies
que formen el buit arquitectònic de l’edifici respectiu, sense que la decoració envaeixi, superiorment o lateralment, la resta de la façana, excepte
en el cas que, a través del projecte de reforma o
decoració oportú, es justifiqui la millora de la composició arquitectònica de l’edificació existent.
Art. 95. Edificis emplaçats per vies importants
Els ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana podran establir, amb relació als edificis emplaçats
en vies importants que a aquest efecte determinin, les
obligacions següents:
1. Que els paraments de façana de les plantes
baixes o altura equivalent siguin de materials que
5. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 468
6. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 467
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per les seves característiques tinguin condicions
de durada i de fàcil conservació. Es prohibeixen
els de poca qualitat funcional o que presentin dificultats de manteniment.
2. Que la decoració dels fronts de les botigues i la
resta d’establiments comercials es desenvolupi
dins de les línies que formen el buit arquitectònic
de l’edifici, sense envair amb la decoració, superiorment ni lateralment, la resta de la façana.
3. Que les obres de reforma que afectin la façana
s’adaptin a la composició general de l’edifici i
s’estenguin a la totalitat de la planta baixa, sense
que quedi part de la façana per reformar.
Art. 96. Composició de façanes
Amb aplicació a determinats sectors, illes o grups de
blocs aïllats, que seran delimitats a aquest efecte, els
ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana
podran fixar normes generals a les quals haurà d’ajustar-se la composició de les façanes.
Art. 97. Ordres d’execució d’obres necessàries 6
1. Els ajuntaments, d’ofici o a instància de qualsevol
interessat, ordenaran l’execució de les obres necessàries per conservar les condicions d’ornament públic de les edificacions i els cartells.
2. També podran ordenar, per motius d’interès turístic o estètic, l’execució d’obres de conservació
i de reforma en façanes o espais visibles des de la
via pública.

Capítol III
Prevenció d’incendis i instal·lació
d’estacionaments, aparcaments i
garatges-aparcament
Secció 1a
Prevenció d’incendis
Art. 98. Disposicions aplicables
1. Al terme municipal de Barcelona regirà l’Ordenança
sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis, formulada per aquest Ajuntament i aprovada
amb caràcter definitiu el 19 de novembre de 1974, i
l’Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a la
via pública, aprovada el 6 de febrer de 1976.
2. Els altres ajuntaments de la zona metropolitana
aplicaran l’Ordenança provincial de prevenció
contra el foc, aprovada el 31 de març de 1974.
3. El que disposa aquest article s’entén sense
perjudici del que estableixen la resta d’articles
d’aquesta secció.

Art. 99. Ordenances municipals de prevenció
d’incendis
1. Els ajuntaments de la zona metropolitana en
l’exercici de la seva potestat d’ordenança podran
aprovar normes sobre prevenció d’incendis, que
hauran de sotmetre a l’aprovació definitiva de la
Corporació Metropolitana quan afectin els punts
següents:
a. materials i elements de construcció
b. prescripcions concernents a l’edificació en general
c. normes especials en instal·lacions industrials i
artesanals, magatzems i dipòsits, garatges i tallers
de reparació per a vehicles, motors i emmagatzematge de carburants.
2. Les ordenances a les quals es refereix el paràgraf
anterior no podran contenir preceptes oposats a
les lleis o disposicions generals i hauran de determinar les Normes tecnològiques d’edificació
NTE-IPF/1974, sobre «Instal·lacions de protecció
contra el foc», aprovades per Ordre del Ministeri
de l’Habitatge, de 26 de febrer de 1974, que, si és
el cas, siguin aplicables.
3. A través del corresponent pla especial o ordenança podrà regular-se la instal·lació de boques
d’incendi a la via pública per a la lluita contra el
foc.
Art. 100. Ordenança metropolitana sobre
prevenció d’incendis
El que disposen els articles anteriors s’entén sense
perjudici de la facultat de la Corporació Metropolitana de formular una ordenança sobre prevenció
d’incendis, d’aplicació en tota la zona metropolitana,
quan, a l’empara del que disposa l’article 10 del Decret llei 5/1974 de 24 d’agost, assumeixi, com a servei
públic d’interès metropolità, el d’extinció d’incendis.

Secció 2a
Estacionaments, aparcaments i garatgesaparcament
Art. 101. Règim aplicable
1. L’àrea d’estacionament és un lloc obert, fora de
la calçada, especialment destinat a parada o terminal de vehicles automòbils.
2. Es designen amb el nom d’«aparcament» o amb el
de «garatge-aparcament» els espais situats a l’interior de l’edifici o al sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, i les instal·lacions mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles
automòbils. Seran terrenys edificables a aquests

efectes els compresos dins del percentatge de
superfície de parcel·la ocupable per l’edificació.
3. La construcció d’estacionaments, aparcaments i
garatges-aparcament s’ajustarà a les condicions
definides en aquesta secció i, a més, a les limitacions addicionals exigibles basant-se en altres
possibles usos compatibles, com ara estacions
de servei, rentat de vehicles, tallers de reparació
d’automòbils i instal·lacions auxiliars.
4. Les exigències establertes en aquesta secció
quant a previsió de places i dimensions i superfícies són mínimes i, en conseqüència, se’n podran
establir altres de superiors pels ajuntaments respectius a les seves ordenances municipals.
Art. 102. Previsió de places 7
1. La previsió de places d’aparcament o garatgeaparcament establerta a l’article 298 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
podrà ser substituïda per places d’estacionament
a través de plans parcials o especials o d’estudis
de detall; però en cap supòsit aquests estacionaments, generats per concretes previsions de
cada edifici, no podran computar-se entre els exigits per aquests plans o estudis de detall, per als
diferents sectors, com a complement del sistema
viari.
2. A efectes del que preveu el paràgraf 6 de l’article
299 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità, per «espai contigu» s’entendrà l’immediat que estigui tocant a la finca per a la qual
siguin exigibles les places d’aparcament o, en
casos justificats, el situat a distància no superior
a 300 m.
Art. 103. Superfície computable
1. Les superfícies d’edificació preses per trobar el
nombre de places d’aparcament o garatge-aparcament, d’acord amb l’article 298.2.A. C i H., de
les Normes urbanístiques de Pla general metropolità, hauran de referir-se a la «superfície total construïda», compresa no només la del local destinat
a l’activitat que es consideri, sinó també la dels
serveis, magatzems i altres annexos d’aquesta.
2. Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats en 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.
7. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 467
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Art. 104. Superfície de la plaça 8
1. Els 20 m2 per plaça d’aparcament o garatgeaparcament definits a l’article 298.1 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
correspondran a superfície útil del local (superfície
de sòl compresa dins del perímetre definit per la
cara interna dels seus tancaments), excloent-ne
les superfícies destinades a serveis i instal·lacions
que s’ubiquin en aquests aparcaments.
2. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà
d’un espai configurat per un mínim de 2,20 per
4,50 m. i amb una altura lliure mínima de 2,20 m.
S’admetrà un 25 per 100 de places de 2 per 4 m.,
que es grafiaran al projecte d’edificació.
3. Als garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, caldrà reservar permanentment, a la
planta d’accés més fàcil, el més pròxim possible
a aquest, almenys una plaça per cada cent de la
seva capacitat total, per a vehicles que transportin
passatgers minusvàlids. La seva amplària mínima
serà de 2,90 m.
Art. 105. Llicències
Estaran subjectes a prèvia llicència de l’administració
municipal la instal·lació, ampliació i modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament.
En la sol·licitud corresponent es farà constar, de mode
exprés, a més dels requisits generals pertinents al cas,
la naturalesa dels materials amb què estan construïts,
el nombre, la pendent i les dimensions de les rampes
i dels radis de gir i dels accessos a la via pública i les
mesures de precaució projectades per evitar incendis.
Art. 106. Activitat industrial
1. D’acord amb els articles 280 i 287 de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità, els
aparcaments i garatges-aparcament s’assimilen
a l’ús industrial a efectes de la seva admissió per
a l’emplaçament i la situació en què es trobin.
Tanmateix, en cas d’allotjar un màxim de quatre
vehicles automòbils en un local de superfície no
superior a 100 m2 no quedaran subjectes a qualificació de la Comissió Delegada de Sanejament.
2. Els garatges-aparcament construïts amb llicència
d’edificació anterior a l’aprovació d’aquestes ordenances es regiran per les normes vigents en el
moment de l’atorgament de la llicència d’obres
per a l’obtenció de la llicència d’activitat industrial.
Art. 107. Relació amb la circulació
1. Els estacionaments, aparcaments i garatgesaparcament es projectaran atenent sempre les
possibilitats d’accés a aquests i les necessitats de
la circulació.
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2. Si pretenguessin instal·lar-se en immobles amb
façana a més d’una via pública, les sortides
s’hauran de projectar per la que resulti més adequada atesa la circulació rodada existent en cada
una de les vies públiques. La solució proposada
es raonarà en un estudi de la naturalesa i intensitat
del trànsit en aquelles vies.
Art. 108. Supòsit especial 9
L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcament en aquelles finques
que estiguin situades en vies que, pel trànsit o les
característiques urbanístiques singulars que tinguin,
així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les mesures
correctores oportunes mitjançant les condicions que
cada cas requereixi. El fet de denegar la instal·lació
d’aparcaments o garatges-aparcament, si fos obligatòria, no rellevarà d’aquesta obligació els propietaris,
que hauran de complir amb altres instal·lacions situades en lloc i forma adequats, que podrà determinar
l’Ajuntament fins i tot sense les limitacions establertes
a l’article 102.2.
Art. 109. Altura lliure mínima 10
Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els
seus punts de 2,20 m., que no es podrà reduir amb
canalitzacions o instal·lacions anàlogues a les zones
de circulació. A l’exterior s’indicarà l’altura màxima
dels vehicles que hi puguin accedir, inferior en 0,50 m.
a l’altura lliure de pas del local i accés a aquest.
Art. 110. Disposició de les places 11
La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà tal que s’hi pugui
accedir a totes directament.
Art. 111. Passadissos i accessos 12
1. Als plànols dels projectes que es presentIn amb
les sol·licituds de llicència hi figuraran assenyalats
els emplaçaments i els passadissos d’accés dels
vehicles, tant als estacionaments com als aparcaments i garatges-aparcament.
2. En executar-se els projectes, se senyalitzaran
8. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 478
9. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 478
10. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 478
11. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 478
12. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 478

sobre el paviment els emplaçaments i els passadissos, així com el camí que ha de recórrer
l’usuari com a vianant per evitar-li el risc d’atropellament.
3. Els accessos que donen a la via pública estaran
dotats dels senyals de circulació preceptius per a
advertències de vianants i vehicles.
4. Els aparcaments amb capacitat per a fins a quaranta 40 places hauran de disposar d’accés per
a vianants des de l’exterior, separat físicament
de l’accés de vehicles o protegit de manera adequada i amb un ample mínim de 0,90 m. Els que
tinguin una capacitat de quaranta-una a cent
places disposaran d’un segon accés, i d’un altre
accés per cada cent places més.
5. Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la planta on
s’estableixi la reserva de places a què fa esment
el paràgraf 3 de l’article 104 es doti d’un ascensor
amb les condicions que determina l’article 161.4
o bé d’una rampa amb una amplària mínima de
0,90 m. i dos passamans superposats a cotes
compreses entre 0,75 i 0,35 m. i 0,95 a 1 m., respectivament. El pendent de les rampes no serà
superior al 12 per 100 en trams continus de 5 m.
amb replanells horitzontals d’1,20 m. de longitud
com a mínim.
Art. 112. Rampes i accessos
1. L’amplària mínima dels accessos per a un sol
sentit de circulació, que donin a carrers de menys
de 12 m. d’ample, serà de 4 m. En els altres casos
serà de 3 m.
2. Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en un o altre
sentit mitjançant la senyalització adequada.
3. Les rampes tindran l’amplària suficient no inferior
a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; quan des
d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre, i la
rampa no permeti la doble circulació, s’haurà de
disposar d’un sistema de senyalització adequat
de bloqueig.
4. Les rampes en què els vehicles hagin de circular
en els dos sentits i el recorregut sigui superior a 30
m. tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per
al pas simultani de dos vehicles, sempre que la
planta o plantes servides per aquelles sobrepassin
la capacitat de 40 places.
5. Els garatges-aparcament amb capacitat per a
més de 40 places hauran de disposar almenys
d’un accés per a dos sentits de circulació d’un
ample no inferior a 5,40 m. o de dos accessos
per a un sol sentit de 3 m. d’amplària mínima per
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a cada un. Aquesta amplària s’haurà de respectar
a l’entrada i en el tram corresponent, almenys, als
primers 4 m. a partir de l’entrada.
6. Els garatges-aparcament amb capacitat per a
més de 100 places hauran de tenir com a mínim
dos accessos, que en aquest cas seran abalisats
de manera que s’hi estableixi el sentit únic de circulació.
Art. 113. Pendent de les rampes 14
Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 en el punt
de màxim pendent. La seva amplària mínima serà de
3 m., amb el sobreample necessari a les corbes, i el
radi de curvatura, mesurat també a l’eix del carril de
circulació, serà superior a 6 m. En els 4 m. de profunditat immediats als accessos del local, les rampes
tindran un pendent màxim del 4 per 100 quan hagin
de ser utilitzades com a sortida al carrer.
Art. 114. Aparells muntacotxes
Excepcionalment es podrà autoritzar la instal·lació
d’aparells muntacotxes per a l’accés al garatgeaparcament. Quan l’accés es faci exclusivament per
aquest sistema s’instal·larà un aparell per cada vint
places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un
fons mínim de 10 m. i l’ample no serà inferior a 6 m.
Art. 115. Accés i sortida de vianants 15
1. L’accés de vianants al garatge-aparcament públic
es farà a través de locals o passos destinats únicament al servei propi, i separats per murs o tanques
d’una altura de 0,80 m., com a mínim, de qualsevol
altre local o dependència aliena. Es permetrà, en
circumstàncies especials adequades, l’accés per
muntacàrregues o cintes transportadores, amb
unes característiques de capacitat i de càrrega útil
que s’hauran de consignar en rètols col·locats de
manera que es puguin llegir fàcilment per empleats
i usuaris. En aquest últim cas, els pisos elevats i soterranis corresponents tindran, cada un, dues sortides d’emergència independents per al personal.
Les caixes dels muntacàrregues hauran de quedar
aïllades de la resta del local, a excepció de l’accés,
per murs d’obra o material incombustible.
13. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola a la pàg. 467 i
pàg. 468
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 479
14. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 467
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 479
15. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 479
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2. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, amb
un informe previ dels serveis tècnics municipals,
podran substituir-se les dues sortides d’emergència per una única amb unitat de pas equivalent, en consideració al nombre de places, facilitat
constructiva i una altra circumstància anàloga.
Art. 116. Prevenció d’incendis i servei de guarda
1. En matèria de prevenció d’incendis caldrà ajustar-se al que disposa la secció 1 d’aquest capítol.
2. Sempre que s’adoptin les mesures necessàries
d’alarma contra incendis que garanteixin degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics, de la categoria que siguin, podrà
romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la
nit fins a les set hores del matí. Durant les hores
restants serà obligatori el servei permanent de
guarda que, segons la categoria del garatge i la
seva superfície, estableixin els ajuntaments en
l’exercici de la seva potestat d’ordenança.
Art. 117. Ventilació 16
1. El sistema de ventilació estarà projectat i es durà
a terme amb l’amplitud suficient per impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de
produir accidents. La superfície de ventilació a
través de les obertures serà, com a mínim, d’un 5
per 100 de la de local, quan aquestes es trobin en
façanes oposades que assegurin l’escombrada
de l’aire del seu interior. Si totes les obertures es
troben en la mateixa façana, la superfície de ventilació haurà de ser almenys d’un 8 per 100.
2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar
una renovació mínima d’aire de 15 m3/hora per
m2 de superfície.
3. Totes les plantes del local, a més de l’accés, tindran ventilació directa a l’exterior o a través d’un
pati de superfície no menor a la que s’indica al
quadre següent:
Nombre de
plantes de
l’edifici

Superfície

Fins a tres

5 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la
major planta servida

Fins a cinc

7 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la
major planta servida

Fins a set

9 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la
major planta servida

De set en
endavant

11 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la
major planta servida
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El costat mínim del pati serà de 2 m.
4. Les obertures de comunicació al pati estaran protegides amb teuladell de material resistent al foc,
de 0,30 m. com a mínim de sortint, col·locat entre
la línia inferior de la llinda i una altura de 0,50 m.
sobre aquesta. El teuladell es podrà ubicar a l’interior del pati.
Art. 118. Il·luminació 17
El nivell d’il·luminació que haurà de tenir el garatge
serà, com a mínim, de 15 lux entre la plaça d’aparcament i les zones comunes de circulació de l’edifici, i de
50 a les entrades.
Art. 119. Lavabos 18
Als garatges públics s’hi instal·larà un lavabo compost
de vàter i lavabo, com a mínim.
Art. 120. Calefacció
1. La calefacció dels garatges-aparcament, si n’hi
hagués, haurà de ser de manera que en cap moment no hi hagi perill d’inflamació de les mescles
carburants.
2. Els locals on estiguin situades les instal·lacions de
calefacció hauran d’estar totalment aïllats i eficaçment ventilats.

Capítol IV
Seguretat en la construcció
Secció 1a
Disposicions generals
Art. 121. Condicions de solidesa 19
1. Tota construcció haurà de reunir, amb subjecció a
les disposicions generals, les condicions de solidesa que l’estètica requereixi, sota la responsabilitat de la direcció facultativa de l’obra.
2. Això no obstant, l’Ajuntament podrà comprovar en
tot moment les condicions de solidesa indicades i
ordenar totes les mesures que estimi convenients
perquè siguin efectives, sense que, malgrat això,
representi obligació ni responsabilitat per a ell de
cap gènere.
16. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 480
17. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 480
18. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 480
19. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464

3. Els propietaris estan obligats a conservar els edificis i les construccions en perfecte estat de solidesa, a fi que no puguin causar dany a persones
o béns.
Art. 122. Tanques de precaució
1. El front de la casa o solar on es practiquin obres
de nova construcció o d’enderrocament es tancarà
sempre amb una tanca de precaució de 2 m. d’altura com a mínim i de materials que ofereixin seguretat i conservació decorosa, com ara rajoles, taules
o panells prefabricats. La tanca no serà obligatòria
quan estigui construït en tancament i els treballs
que s’executin no tinguin incidència en la seguretat
i el lliure trànsit de la via pública.
2. El màxim espai que es podrà ocupar amb la tanca
de precaució estarà en proporció amb l’amplària
de la vorera o del carrer; però en cap cas no
podrà avançar-se més de 3 m. comptats des de
la línia de façana, ni sobrepassar els dos terços
de la vorera, ni deixar espai lliure de vorera inferior
a 0,80 m.
3. S’adoptarà la mateixa precaució quan l’obra sigui
de reparació, si el servei tècnic municipal ho estima convenient.
4. En qualsevol altre cas, així com si es fan arrebossades, reparacions o altres operacions anàlogues
de caràcter circumstancial, s’atallarà al front amb
una corda, junt amb la qual es mantindrà un operari per donar els avisos oportuns als vianants.
5. A les voreres de menys d’1,40 m. d’ample es
permetrà l’establiment de tanques, amb un sortint màxim de 0,60 m. només en casos d’obra de
nova planta fins a la realització de la coberta de la
planta baixa, o fins que s’arribi a l’altura mínima assenyalada per a les plantes baixes de cada zona;
i d’obres de reforma que afectin la façana de la
planta baixa. Durant l’execució de la resta d’obres
en el primer cas, quan les de reforma no afectin la
part indicada, o quan es tracti d’addició de pisos,
la tanca serà substituïda per una protecció volada
o sobre peus drets. En els casos a què es refereix
el paràgraf 4 d’aquest article, s’haurà d’acomodar
l’horari de treball a les exigències de la circulació,
d’acord amb les instruccions que es rebin de la
policia municipal.
6. Serà obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb intensitat suficient en cada extrem o
angle sortint de les tanques.
7. La instal·lació de tanques s’entén sempre amb
caràcter provisional mentre duri l’obra. Per això,
des del moment que transcorri un mes sense
que s’iniciïn les obres, o s’interrompin durant

el mateix termini, s’haurà de suprimir la tanca i
deixar lliure la vorera al trànsit públic, sense perjudici d’adoptar les pertinents mesures de precaució.
8. Es col·locaran lones o xarxes de protecció de la
via pública entre els forjats de plantes mentre s’hi
realitzin aquests treballs que comportin perill per
als vianants, o es realitzarà una protecció adequada a la vorera.
9. En casos especials, que el servei tècnic municipal
consideri indispensable podran adoptar-se mesures de caràcter extraordinari.
Art. 123. Precaucions durant l’execució de les
obres
1. Mentre duri l’edificació o la reparació d’una casa
que oferís perill o dificultat al trànsit pels carrers,
s’atallarà als voltants de l’obra de la manera que
determini l’autoritat municipal per a cada cas.
2. Els materials es col·locaran i prepararan dins de
l’obra, i quan no sigui possible, la col·locació i preparació es farà en el punt o espai que l’autoritat
municipal designi.
3. Les bastides, els estampidors i la resta d’elements
auxiliars de la construcció es muntaran, s’instal·laran i es desfaran segons les instruccions de la
direcció facultativa de l’obra.
4. Les bastides seran com a mínim de 0,75 m.
d’ample i les taules i maromes que s’usin per a la
seva formació tindran la resistència corresponent
al servei que han de prestar. A més, la part exterior de les bastides haurà de cobrir-se en direcció
vertical fins a l’altura d’1 m. de manera que s’eviti
tot perill per als operaris, així com la caiguda dels
materials, sense perjudici de complir, a més, la reglamentació de seguretat del treball.
5. L’apuntalament d’edificis s’efectuarà sempre sota
la direcció facultativa.
Art. 124. Aparells elevadors
1. Els aparells elevadors de materials no podran situar-se a la via pública, i sí només a l’interior de
la casa o solar o dins de la tanca de precaució,
excepte en casos especials i amb l’autorització
pertinent.
2. La instal·lació d’aparells elevadors s’ajustarà al
que preveuen les disposicions generals reguladores de la matèria. La construcció, la instal·lació
i el manteniment dels aparells elevadors d’ús temporal i mixt per a materials i personal d’obra serà
regulat pel reglament aprovat per l’Ordre Ministerial de 23 de maig de 1977.
3. La maquinària i les instal·lacions auxiliars i els seus
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elements, utilitzables a les obres de construcció,
hauran de ser objecte d’autorització municipal per
al seu funcionament, amb caràcter provisional.
Art. 125. Grues-torre 20
1. La instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció, en allò que afecta la competència municipal, estarà subjecta a les condicions següents:
1. La grua per muntar i tots els seus elements
s’hauran de trobar en perfecte estat de conservació.
2. La grua s’instal·larà en perfectes condicions de
funcionament i seguretat.
3. La utilització de la grua s’haurà de fer dins de
les càrregues màximes, en les seves posicions
més desfavorables, que puguin ser transportades
en els diversos supòsits d’ús.
4. Es cobriran amb pòlissa d’assegurança, de responsabilitat civil il·limitada, els danys de qualsevol
gènere que pugui produir el funcionament de la
grua i la seva estada a l’obra.
5. La col·locació dels elements que transporti la
grua es durà a terme de la manera que ofereixi la
màxima seguretat, a judici del tècnic responsable
del seu funcionament.
2. Com a norma general, el carro del qual penja el
ganxo de la grua no podrà sobrepassar l’espai
acotat pels límits del solar i la tanca de precaució
de l’obra. Malgrat això, en casos degudament
justificats, podrà admetre’s que se sobrepassi el
límit frontal de la tanca sempre que, per part del
facultatiu directe de l’obra, es proposi una solució
complementària o substitutiva de la tanca esmentada que garanteixi la seguretat de la utilització de
la via pública.
3. Si per les dimensions del solar l’àrea de funcionament del braç hagués de sobrepassar l’espai
acotat pels límits del solar i la tanca d’obra,
aquesta circumstància s’haurà de fer constar expressament, així com el compromís d’adoptar les
màximes prevencions per evitar contactes amb
línies de conducció elèctrica. Tanmateix, en els
supòsits excepcionals d‘aquest paràgraf i de l’anterior, l’atorgament o la denegació de la llicència
serà facultat discrecional de l’Ajuntament.
Art. 126. Parallamps
Sempre que un edifici es proveeixi de parallamps
aquest es col·locarà en les degudes condicions per
aconseguir la perfecta conducció, amb subjecció al
que preveu la disposició general reguladora d’aquesta
mena d’instal·lacions.
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Art. 127. Línies d’alta tensió
A les zones afectades pel pas de línies d’alta tensió
no es permetrà cap construcció fins que no s’hagi
desviat el pas de la línia de manera reglamentària. A
aquest efecte l’Ajuntament sol·licitarà l’informe dels
serveis competents de l’Administració de l’Estat amb
relació al pas d’aquestes línies i superfície de terrenys
que afecten.
Art. 128. Obres que afecten l’estructura
1. Quan es projectin obres d’ampliació o de reforma
d’un edifici, que n’afectin l’estructura, s’hauran
d’aportar amb la sol·licitud de llicència els documents complementaris següents:
a. estudi de càrregues en l’estructura existents
abans de l’ampliació o reforma projectada
b. estudi de càrregues resultants de l’ampliació o
reforma
c. memòria descriptiva dels apuntalaments que
s’hagin de verificar en l’execució de les obres amb
expressió dels seus respectius càlculs i programa
de coordinació dels treballs
d. manifestació de si l’edifici que es pretén reformar o ampliar està o no ocupat, amb indicació,
si és el cas, del nom i cognoms dels ocupants.
2. En el supòsit que estigui ocupat l’edifici objecte de
l’ampliació o de la reforma, el promotor de l’obra
haurà de notificar fefaentment l’existència del projecte a tots els ocupants, amb expressió del lloc
o oficina on, durant un termini no inferior a quinze
dies, estaran de manifest el projecte dels documents relacionats al paràgraf anterior, així com
amb la indicació de la persona, identificada amb
nom i cognoms, autoritzada per a l’exhibició de
la documentació. Els ocupants podran examinar
per si mateixos, o mitjançant una persona delegada per ells, el projecte i els documents esmentats i formular en el termini indicat, ampliat amb
deu dies més, les observacions de caràcter tècnic
que estimin pertinents. Les observacions s’hauran
de presentar per escrit en exemplar duplicat a la
persona autoritzada per a l’exhibició del projecte,
qui tornarà signat un dels exemplars a l’interessat
com a justificant de la presentació.
3. El peticionari de llicència haurà d’acreditar amb la
seva sol·licitud haver practicat de forma fefaent la
notificació del projecte als ocupants, i manifestar,
sota la seva responsabilitat, si s’han formulat o
no observacions. En cas afirmatiu adjuntarà l’escrit o escrits que s’haguessin formulat. Si les ob20. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 463

servacions s’haguessin acceptat íntegrament, ho
farà constar expressament i el servei tècnic municipal comprovarà l’adequació del projecte a les
observacions. Si no s’haguessin acceptat plenament, l’Ajuntament designarà un tècnic superior
especialitzat en càlcul de resistències perquè
emeti dictamen a costa del sol·licitant, tant sobre
el projecte com sobre les observacions formulades. Un cop complertes les prevencions anteriors, continuarà la tramitació de l’expedient
sense que la concessió de llicència impliqui cap
responsabilitat per a l’Ajuntament autoritzant ni la
seva obtenció pugui ser invocada pels particulars
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què incorrin en l’exercici de les activitats
corresponents.
Art. 129. Tècnic titulat
1. Amb independència de la direcció facultativa de
l’obra, al capdavant d’aquestes hi haurà d’haver
un tècnic titulat que tingui cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents
presentats i les ordres emanades de la direcció
facultativa, en els casos següents:
a. moviment de terres (buidat, excavacions, rebaix, terraplenament i cales d’exploració)
b. obres de nova planta, pel que fa als treballs relacionats al punt anterior
c. obres de reforma i ampliació que afectin l’estructura de l’edifici i treballs de recalçat
d. enderrocaments i demolicions.
2. El tècnic indicat, mentre durin els treballs d’enderrocaments, excavacions, terraplenaments, desmunt
o rebaixos de terra, o els d’ampliació i reforma que
afectin l’estructura de l’edifici, haurà de prestar-los
la necessària dedicació, i mantindrà la seva presència a l’obra amb la màxima permanència que
necessiti la seguretat i correcta execució de l’obra,
i en tot cas en el moment de procedir a demolicions
d’elements estructurals i/o resistents en els treballs
d’enderrocaments, i mentre estigui en funcionament la maquinària idònia per dur a terme els enderrocaments, excavacions, desmunts, rebaixos,
rases, galeries i semblants, excepte quan, un cop
replegades terres, enderrocs o altres materials per
transportar-los, la maquinària estigui en funció de
traginada.
Art. 130. Responsabilitat del constructor
El constructor de l’obra és responsable de qualsevol
dany que ocorri per omissió de les prescripcions que
són objecte dels articles que precedeixen o per haver
desatès els consells de la prudència en aquest punt.

Secció 2a
Edificis ruïnosos i enderrocaments
Art. 131. Declaració de ruïna i acord de demolició
La declaració de l’estat ruïnós i l’acord de demolició
total o parcial de les construccions així com les disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles
i el desallotjament per part dels seus ocupants, s’ajustaran al que disposen l’article 183 de la Llei del sòl i els
següents articles d’aquestes ordenances.
Art. 132. Expedient
1. La declaració de ruïna es farà sempre previ expedient contradictori, que s’iniciarà a instància
del propietari de l’immoble o dels seus ocupants,
d’ofici o en virtut de denúncia.
2. Els serveis tècnics i la policia municipal estan
especialment obligats a donar part de qualsevol
construcció que estimin ruïnosa.
Art. 133. Procediment general
Les sol·licituds de declaració d’edifici ruïnós per part
del propietari es resoldran d’acord amb el procediment següent:
1. Es presentaran al Registre general de l’Ajuntament, i indicaran el nom dels inquilins i arrendataris, així com el dels amos de les finques contigües per paret mitgera. Amb la instància es podrà
acompanyar un dictamen subscrit per un arquitecte, que en cap cas no podrà ser un funcionari
de l’Ajuntament respectiu.
2. El tinent d’alcalde, director o delegat de serveis,
instructor de l’expedient, designarà un funcionari, si és possible lletrat, per actuar de secretari
d’aquest; i en la primera provisió que dicti se citarà de compareixença el propietari de la finca,
els inquilins, els arrendataris i la resta de possibles interessats, amb cinc dies d’antelació i en el
termini màxim de quinze a partir d’aquell en què
hagi tingut entrada la instància al Registre general
de Secretaria; i interessarà, en el mateix termini, la
designació del facultatiu municipal que haurà d’informar en l’expedient.
3. En l’acta de compareixença es consignaran totes
les manifestacions que creguin convenient fer els
interessats i puguin ser d’interès per determinar o
no la ruïna, i si ho desitja el propietari podrà ser oït
igualment el facultatiu autor del dictamen acompanyat, si és el cas, amb la sol·licitud.
4. En els deu dies següents a la compareixença i
prèvia citació dels interessats perquè concorrin
per si mateixos o assistits d’un tècnic, tindrà lloc
la inspecció de la finca per part de l’arquitecte
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municipal, que farà aquest tràmit sigui quin sigui
el nombre d’assistents a l’acte. Del reconeixement aixecarà acta el secretari de les actuacions,
signada pels assistents, que podran fer les observacions que creguin oportunes. Els interessats podran presentar també, en el termini de
deu dies, els dictàmens tècnics que considerin
pertinents.
5. L’arquitecte municipal n’emetrà el dictamen en el
termini de deu dies més. Aquest dictamen contindrà els elements tècnics i serà prou comprensiu
per fundar l’acord final. En casos excepcionals, si
l’instructor ho estima convenient, podrà acordar
que s’ampliï el dictamen o que siguin dos els arquitectes informadors.
6. Un cop conclòs l’expedient, l’instructor proposarà a l’Alcaldia la resolució que estimi procedent
amb referència a la declaració de ruïna o a l’ordre
d’execució de les obres de reparació de l’edifici
per mantenir-lo en condicions de seguretat, salubritat i ornament públics.
Art. 134. Procediment en altres supòsits
El procediment regulat a l’article anterior se seguirà
també en els expedients que s’iniciïn a instància dels
ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia particular, en
allò que sigui d’aplicació.
Art. 135. Ruïna imminent i desperfectes
reparables
1. Si la construcció es trobés en tal estat que permetés determinar de manera anticipada i fonamental una qualificació de ruïna imminent, amb
risc greu per als seus ocupants, se’ls advertirà de
tal circumstància en la seva primera compareixença davant l’instructor de l’expedient, així com
de la necessitat de desallotjament immediat i del
risc consegüent; tot això sense perjudici de les
mesures cautelars que podrà adoptar i aplicar
immediatament l’Ajuntament en garantia de l’interès públic.
2. Quan de l’expedient no en resultin prou fonaments per a la declaració de finca ruïnosa i sí
només desperfectes susceptibles de reparació
normal, que afectin a més les condicions d’habitabilitat de l’immoble, l’Alcaldia, en resoldre
l’expedient, imposarà al propietari l’obligació
d’executar aquestes obres en un termini determinat. Si el propietari no complís aquesta obligació, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució
subsidiària, d’acord amb el que preveuen els
articles 104 i 106 de la Llei de procediment administratiu.
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Art. 136. Apuntalament de l’edifici
L’autoritat municipal ordenarà l’apuntalament de l’edifici que s’hagi d’enderrocar o reparar, sempre que ho
jutgi oportú. En casos d’urgència, podrà ordenar-ho
directament el servei tècnic municipal.
Art. 137. Enderrocament d’edificis
1. La llicència per a la demolició de construccions
determinarà, si és el cas, l’abast de l’obligació
d’aixecar tanques de precaució. Es donarà previ
coneixement de l’inici dels treballs d’enderrocament a l’autoritat municipal.
2. Abans de procedir-se a l’enderrocament de l’edifici, especialment si és ruïnós i les finques contigües no tenen un perfecte estat de solidesa,
es col·locaran apuntalaments i estampidors per
evitar que pateixin els edificis contigus. La despesa corresponent anirà a càrrec del propietari de
la casa que s’hagi d’enderrocar.
3. Per a la col·locació dels apuntalaments i estampidors esmentats es posarà d’acord el facultatiu triat pel propietari que vulgui verificar
l’enderrocament amb el que nomenin els seus
veïns, i, en cas de discòrdia, els interessats en
nomenaran un tercer; però si el propietari o propietaris no fessin el nomenament del seu perit
en el termini que l’Ajuntament els hagués concedit, un arquitecte municipal actuarà en representació seva.
Art. 138. Runes
Les runes no es llançaran des de dalt, sinó que, a
aquest efecte, es farà ús de tremuges o d’aparells
de descens. En tot cas s’adoptaran precaucions per
evitar que es faci pols i es regaran les runes quan sigui
necessari.

Capítol V
Règim de serveis
Secció 1a
Terrenys no edificables de propietat
privada
Art. 139. Règim aplicable
El règim dels terrenys de propietat particular, no edificables, destinats a espais lliures per al servei d’un
o de diversos edificis independents, en els sectors
d’ordenació d’edificació aïllada, edificació segons la
volumetria o ordenació tridimensional, es regirà pel
que disposa aquesta secció.

Art. 140. Titularitat
1. La propietat dels terrenys a què es refereix
aquesta secció es considerarà part integrant de
les parcel·les edificables incloses a l’illa o sector,
de manera que les dues propietats resulten inseparables. En cas que l’ajuntament respectiu
estimés que els terrenys són susceptibles de
divisió podrà autoritzar, a través de la llicència
de parcel·lació corresponent, que s’assignen a
cada una d’aquelles en la proporció adequada.
2. Si els terrenys no edificables afectessin diverses
parcel·les, segons el que s’ha indicat al paràgraf
anterior, quedarà establerta una comunitat obligatòria sobre la superfície de totes elles atribuint
a cada propietari de les finques sobre les quals
s’adscriuen una quota indivisa sobre la nova
finca comuna proporcional al respectiu volum
edificable, amb les compensacions econòmiques que siguin pertinents.
3. Els terrenys no edificables podran subjectar-se,
totalment o parcialment, a servitud de pas, vistes,
estacionament o altres, segons la seva naturalesa i utilitat, per al servei de sector, polígon, illa
o unitat d’actuació, prèvies les indemnitzacions
corresponents.
Art. 141. Tanques
Els espais lliures de propietat particular podran encerclar-se amb tanca en tot el perímetre que limiti
amb la via pública, i als seus accessos s’indicarà de
manera visible el caràcter particular de la propietat.
La part opaca de la tanca no podrà tenir una altura
superior a 1 m.
Art. 142. Instal·lacions
1. Els propietaris tindran l’obligació de dotar els
terrenys no edificables de les necessàries
instal·lacions de pavimentació, clavegueram, il·
luminació, reg i vegetació, i d’executar, també a
càrrec seu, les obres de conservació i manteniment necessàries.
2. Llevat de pacte en contra, la distribució de les
despeses entre els propietaris afectats serà proporcional a la superfície edificable que correspongui a la propietat de cada u.
Art. 143. Sancions i execució forçosa
1. En l’exercici de la funció de policia urbana, l’Alcaldia respectiva podrà sancionar amb multa,
en la quantia màxima autoritzada per la llei, la infracció del que disposa aquesta secció, i requerir
als propietaris afectats perquè, en el termini que
s’assenyali a aquest efecte, estableixin o reparin

les instal·lacions dels espais lliures, quan existís
pertorbació o perill de pertorbació greu de la
tranquil·litat, seguretat, salubritat o moralitat ciutadana, a fi de restablir-les o conservar-les.
2. En cas d’incompliment del que hagi ordenat l’Alcaldia, la corporació municipal respectiva podrà
acordar l’execució forçosa de les obres necessàries, a compte i risc dels interessats, i exigir per
anticipat i, si és el cas per la via de constrenyiment, l’import de les obres.

Secció 2a
Instal·lacions per a la recollida
d’escombraries
Art. 144. Característiques i condicions de les
instal·lacions
1. Les característiques i condicions que han de reunir les dependències i instal·lacions dels edificis
destinats a la conducció i acumulació d’escombraries, per facilitar-ne la recollida per part dels
serveis municipals, són les que regula aquesta
secció.
2. El que disposen aquestes ordenances metropolitanes s’entén sense perjudici del que estableixin
els ajuntaments en l’exercici de la seva competència sobre la matèria, amb relació al servei municipal de recollida d’escombraries.
3. En allò que no preveuen aquestes ordenances i
que no resulti regulat a les disposicions municipals
a les quals es refereix el paràgraf anterior, regirà
per determinar les dimensions de la cambra d’escombraries el càlcul de cubells col·lectius (de cent
deu litres de capacitat) necessaris en un edifici
que es fa a la següent taula 1: (Veure Taula 14)
Art. 145. Dependències per a allotjament de
cubells
1. Quan el sistema establert per a la recollida d’ escombraries per l’ajuntament respectiu sigui el de
cubells, per allotjar-los als edificis es podrà triar
alguna de les següents classes de dependències:
a. departaments, consistents en cambres o habitacions de dimensions suficients per allotjar
els cubells necessaris, permetre’n el maneig pel
personal encarregat de la recollida, amb facilitat i
sense perill, i fer possible que els usuaris de l’immoble puguin abocar-hi les escombraries
b. armaris, per a la simple guarda dels cubells,
disposats de tal manera que facin possible que
les operacions es realitzen des de l’exterior dels
armaris.
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Taula 14
Taula 1

Superfície de cada tipus
d’habitatge en m2

50

Superfície total dels habitatges del mateix tipus en m2
1.140

1.710

2.280

3.430

4.000

4.570

5.140

5.720

51-70

1.510

2.270

3.030

3.790

4.550

5.310

6.070

6.830

7.590

71-90

1.850

2.780

3.700

4.630

5.560

6.490

7.410

8.340

9.270

91-110

2.150

3.230

4.310

5.390

6.470

7.550

8.630

9.710

10.790

111-130

2.430

3.650

4.870

6.090

7.300

8.520

9.750

10.960

12.180

131-150

2.680

4.030

5.370

6.710

8.050

9.400

10.740

12.080

13.430

151-170

2.910

4.370

5.830

7.290

8.750

10.200

11.660

13.120

14.580

171-190

3.130

4.700

6.270

7.830

9.400

10.970

12.540

14.100

15.670

191-210

3.230

4.850

6.460

8.080

9.700

11.320

12.930

14.550

16.170

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de cubells

2. Podran establir-se, així mateix, conductes d’ús
col·lectiu per a l’abocament de les escombraries
als cubells, o les instal·lacions d’incineració.
3. El propietari de l’immoble proposarà i l’administració municipal competent determinarà, en
cada cas, el sistema que caldrà utilitzar, tenint en
compte:
a. la salubritat i comoditat dels habitants de l’immoble
b. la facilitat de recollida de les escombraries per
part del personal encarregat del servei
c. les exigències de l’estètica del lloc, carrer, plaça
o paisatge.
Art. 146. Termini per a la realització
d’instal·lacions
1. Les instal·lacions de les dependències a les quals
es refereix el paràgraf 1 de l’article anterior serà
obligatòria per a les construccions de nova planta.
2. Amb referència als edificis ja construïts o la llicència de construcció dels quals hagi estat
sol·licitada amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquestes ordenances, les instal·lacions hauran
de realitzar-se en el termini que fixin els ajuntaments respectius.
Art. 147. Condicions dels departaments i armaris
1. Tant els departaments com els armaris, quan se
situïn a l’interior dels edificis, hauran de reunir les
condicions següents:
a. quedar a menys de 15 m. de recorregut de la
porta d’accés a l’edifici.
b. tenir l’accés fàcil i ben il·luminat fins i tot de nit
i sense obstacles que dificultin el pas dels carretons de transport dels cubells o dels mateixos cubells quan estiguin proveïts de rodes
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2.860

2.

3.

4.

5.

c. dotar les portes i passadissos, com a mínim, d’1
m. d’ample per 1,90 m. d’alt.
El camí d’accés des de la via pública fins als departaments o armaris es dotarà de paviment antilliscant i de suficient duresa perquè no el danyin
els cops i esforços de rodament al qual pugui estar
sotmès en la manipulació dels cubells.
Quan en el camí d’accés s’hagin de superar desnivells, es disposaran elevadors mecànics per als
cubells, o rampes de pendent inferior al 18 per 100
per als cubells de fins a vuitanta litres de capacitat,
o al 12 per 100 per als de capacitat superior a la indicada. L’amplària de les rampes no podrà ser inferior a 1 m. per als cubells de fins a cent deu litres
i a 1,20 m. per als de superior capacitat. Aquests
amples s’augmentaran com sigui necessari en el
cas que les rampes canviïn de direcció.
Quan s’instal·lin elevadors, el propietari designarà
l’encarregat de col·locar els cubells sobre la plataforma de l’elevador en el moment de la recollida o,
en qualsevol altre cas, haurà de disposar un accés
directe des de la via pública a fi que tal operació
pugui ser realitzada pel personal del servei de recollida.
Els departaments i armaris s’instal·laran en un lloc
o de tal manera que la seva temperatura ambient
no resulti afectada per les instal·lacions de calefacció de l’edifici.

Art. 148. Característiques dels departaments
1. Els departaments per guardar-hi cubells es construiran d’acord amb les característiques següents:
a. les parets i sostres, portes i elements protectors
dels orificis de ventilació hauran de ser resistents al
foc i amb paraments interiors llisos, impermeables,
anticorrosius i de fàcil neteja

b. per facilitar-ne la neteja se’ls dotarà de la corresponent instal·lació d’aigua i desguàs antimúrids; aquest últim es col·locarà de manera que no
pugui ser obstruït pels cubells, els quals a aquest
fi, i si no van proveïts de rodes, es col·locaran elevats respecte al sòl mitjançant suports especials o
bé penjats de les parets
c. se’ls dotarà d’orificis de ventilació inferior i superior suficients per evitar la producció de males
olors, protegits contra l’entrada d’insectes i rosegadors, i en comunicació directa amb l’exterior
d. les parts metàl·liques es protegiran contra l’oxidació
e. la instal·lació elèctrica en aquests locals s’ajustarà a les normes complementàries del reglament
electrònic de baixa tensió per a locals humits.
2. Els departaments es construiran de manera que
permetin albergar-hi i manejar còmodament el
nombre de cubells previst com a necessari a l’edifici o edificis per als quals es projecten.
Art. 149. Situació dels departaments
1. Els departaments per guardar-hi cubells hauran
de situar-se a l’interior de les finques i d’acord
amb les possibilitats d’edificació regulades per a
cada zona.
2. Quan el departaments es projectin per servir
edificis aïllats, es permetrà situar-los ocupant el
subsòl dels espais lliures destinats a jardí sempre
que aquesta situació no exigeixi instal·lacions
fixes per damunt del nivell dels espais esmentats, llevat que aquestes siguin assimilables als
armaris per complir les condicions de grandària
i situació que es fixen per a aquests últims en
aquestes ordenances.
3. Tanmateix, si per circumstàncies especials que
poguessin concórrer en ordenacions d’edificis
aïllats o en edificis aïllats a construir en parcel·les
de gran extensió, fossin necessàries condicions
diferents de les establertes en aquest article,
l’Ajuntament podrà acordar-les, amb un informe
previ dels serveis tècnics municipals.
4. Com a norma general no es permetrà l’ocupació
del subsòl de la via pública amb construccions i
instal·lacions objecte d’aquesta secció. No obstant això, quan ho aconsellin circumstàncies especials, l’Ajuntament podrà autoritzar-la, sempre
que tal ocupació no exigeixi instal·lacions fixes
per damunt de la rasant de la vorera.
Art. 150. Abocament mitjançant conductes d’ús
col·lectiu
1. Si l’abocament d’escombraries als cubells

s’efectua mitjançant conductes d’ús col·lectiu,
els departaments, a més de complir amb les
condicions assenyalades a l’article anterior,
hauran de subjectar-se a les següents:
a. se’ls proveirà d’instal·lació automàtica contra
incendis, en especial tocant a la boca terminal
inferior del conducte d’abocament i sobre els cubells susceptibles de contenir escombraries
b. la boca terminal inferior del conducte d’abocament haurà d’anar proveïda d’una comporta
metàl·lica contra incendis, prou resistent per
contenir les escombraries que es llancin pel conducte quan aquella estigui tancada per procedir
al canvi de cubell
c. se’ls dotarà d’orificis de ventilació inferior i superior suficients per evitar la producció de males
olors, protegits contra l’entrada d’insectes i rosegadors, i en comunicació directa amb l’exterior, i a l’orifici superior s’hi adaptarà una xemeneia de ventilació a l’exterior, d’altura superior
a la del conducte d’abocament col·lectiu i que
sobresurti a la coberta de l’edifici
d. quan la cambra que contingui el terminal del
conducte de l’abocament col·lectiu sigui diferent
de la destinada a guardar-hi els cubells, cada
una d’elles disposarà de ventilació totalment independent, de la manera establerta en aquestes
ordenances, amb instal·lació de tir forçat, si fos
necessari.
2. Les escombraries abocades a través dels conductes corresponents hauran d’anar a parar precisament als dipòsits o cubells destinats a la seva
acumulació i no es permetrà que s’aboquin directament a terra perquè després siguin retirades.
Art. 151. Característiques dels conductes d’ús
col·lectiu
1. Els conductes d’ús col·lectiu, als quals no es podran abocar líquids per cap concepte, s’ajustaran
a les característiques següents:
a. hauran d’estar en depressió
b. es construiran amb materials resistents al foc i
aïllants del so, amb paraments interiors llisos, resistents, impermeables, anticorrosius i de neteja
fàcil i el seu traçat serà vertical o amb canvis de
direcció sempre que no hi hagi pendents inferiors
a seixanta graus
c. seran de secció recta inferior constant, en la
qual es pugui inscriure un cercle de 0,50 m. de
diàmetre, i amb acords corbs de radi no inferior a
0,03 m. entre els seus paraments interiors
d. aniran proveïts de les instal·lacions de neteja i
contra incendis necessàries
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e. si a la part inferior es disposa una superfície de
rebot de les escombraries, aquesta es construirà
de manera adequada per eliminar al màxim els sorolls i per evitar que hi donin els líquids que puguin
desprendre’s i a més, amb el pendent necessari
perquè, per gravetat, tots els productes abocats
vagin a parar als cubells o dipòsits.
2. Les comportes d’abocaments situades a les diverses plantes hauran de:
a. ser de materials resistents al foc, de neteja fàcil
i de tancament silenciós i estanc per a les olors i
els corrents d’aire, encara que estiguin obertes per
procedir a l’abocament
b. construir-se de forma i dimensions tals que
impossibilitin el pas d’objectes que, per la mida,
poguessin obstruir el conducte col·lectiu; amb
aquest fi la dimensió més gran de la comporta
haurà de ser inferior al diàmetre del cercle que
es pot inscriure en la secció recta del conducte
d’abocament
c. situar-se en llocs fàcilment accessibles, preferentment fora dels habitatges i amb suficient espai
de maniobra.
Art. 152. Situació dels armaris
1. Els armaris per guardar-hi cubells podran situar-se,
sempre que compleixin les condicions establertes
en aquestes ordenances:
a. als espais edificables regulats per a cada zona
b. als espais lliures o destinats a jardí, sempre que:
1. Es projectin formant part o conjunt amb els elements de tancament i ordenació d’aquells.
2. La seva altura no sobrepassi en més d’1,25 m.
la cota mitjana de la porció d’espai lliure en què es
recolzi cada un d’ells.
3. Davant de cada armari i a un nivell igual o inferior
en menys de 0,05 m. al del llindar de la seva porta,
es disposin unes superfícies horitzontals o amb un
màxim d’inclinació del 3 per 100, les mides de les
quals permetin el gir de les portes i facilitin la col·
locació dels cubells als carretons usats per transportar-los.
2. Malgrat el que disposa el número anterior i a fi
de fer viables altres possibles solucions que, a la
vegada d’aconseguir una fàcil i higiènica recollida
de les escombraries domiciliàries, siguin estèticament desitjables, els ajuntaments, amb un informe
previ dels seus serveis tècnics, podran atorgar la
llicència en condicions diferents de les regulades
en aquest article.
Art. 153. Condicions dels armaris
1. Els armaris per guardar-hi cubells reuniran les con-
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dicions determinades per les característiques, la
capacitat i les dimensions dels recipients utilitzats
als termes municipals respectius i, en tot cas, les
següents:
a. per facilitar la neteja dels armaris i el fàcil maneig
dels cubells, el terra tindrà un lleuger pendent cap
a l’exterior, i el marc de les portes no sobresortirà
del nivell superior del terra ni de l’inferior del sostre
b. els cubells hauran de poder ser suspesos de les
portes si bé podrà admetre’s qualsevol altra disposició que, a la vegada que els mantingui elevats
respecte al terra de l’armari, permeti la seva fàcil
manipulació i extracció.
2. Les dimensions dels armaris seran, com a mínim,
les que assenyali cada ajuntament segons els
tipus de cubells.
3. Quan els armaris, a més de la porta o portes que
haurà d’utilitzar el servei de recollida d’escombraries, en tinguin una altra per facilitar-ne l’abocament dins dels cubells, hauran de disposar-se de
manera que permetin aixecar la tapa del cubell
sense haver de treure’l fora de l’armari.
4. El nombre d’armaris serà suficient per allotjar-hi els
cubells que siguin necessaris a l’edifici o edificis per
als quals es projectin, en el supòsit que aquests estiguin edificats amb el volum màxim que en cada
cas permetin les ordenances municipals.
Art. 154. Incineració d’escombraries
1. En els projectes tècnics d’instal·lació d’incineració d’escombraries, que s’acompanyin amb el
de construcció d’un edifici, s’hauran de tenir en
compte les normes següents:
a. la cambra on hi hagi la instal·lació haurà de tenir
parets i sostres resistents a foc, així com portes
contra incendis que obrin cap enfora
b. haurà de dotar-se d’una ventilació eficaç que,
com a mínim, consisteixi en oberures inferiors en
comunicació directa amb l’exterior, i xemeneia
d’aireig pròpia
c. cada instal·lació haurà d’estar proveïda d’una
xemeneia de fums pròpia, que haurà d’estar
construïda amb materials especialment resistents
a altes temperatures, i dotada de dispositius especials per evitar que en surtin fums pudents o
molestos i de cendres o partícules totalment o
parcialment sense cremar.
2. Quan les instal·lacions d’incineració es projectin
en connexió amb tubs o conductes d’abocament
col·lectiu d’escombraries , aquests hauran d’anar
proveïts de dispositius especials que hi impedeixin
l’entrada de foc o fums.
3. Per a la instal·lació d’aparells incineradors d’es-

combraries hauran d’aportar un certificat oficial
que acrediti que el seu funcionament s’ajustarà
a les condicions tècniques següents, fixades pel
Decret 833/1975, de 6 de febrer:
Nivells d’emissió mg/m3 N(1)
Instal·
lacions
existents

Instal·
lacions
noves

Previsió
1980

Emissió de partícules sòlides
Capacitat
Fins a una
Tm/h de residus

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

800

450

700

350

500

250

(a) Zona higiènicament acceptable.
(b) Zona d’atmosfera contaminada.
(1) Amb un excés d’aire corregit per correspondre a
un contingut de CO2 del 10 per 100.
L’opacitat dels fums no excedirà del 20 per 100,
el que equival a no sobrepassar el valor número
1 de l’escala de Ringelmann. Aquest índex podrà
arribar a valors no superiors a dos (10 per 100 de
capacitat) de l’escala de Ringelmann en períodes
de tres minuts cada hora.
4. Les instal·lacions per a la recollida de residus de
la incineració es regiran, en allò que sigui d’aplicació, pels preceptes d’aquesta secció relatius a
escombraries i, si és el cas, per les ordenances
que aprovi la Corporació Metropolitana sobre protecció de l’ambient atmosfèric.
5. Prèviament al funcionament dels incineradors
d’escombraries s’haurà d’acreditar, mitjançant un
certificat oficial, que el funcionament s’ajusta al
que disposa el Decret 833/1975 de 6 de febrer.

Secció 3a
Aparells elevadors

rell elevador, el nombre de plantes i habitatges que
haurà d’atendre, la superfície útil de la cabina o
l’ample de l’escala mecànica i la velocitat d’elevació.
3. L’atorgament de llicència municipal s’entendrà
sense efecte fins que el peticionari no acrediti, a
través de l’autorització corresponent expedida per
l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat,
que les instal·lacions d’ascensors i muntacàrregues reuneixen les normes de seguretat especificades a la reglamentació estatal.
Art. 157. Situació
1. Tots els òrgans dels ascensors i muntacàrregues
hauran de col·locar-se a 0,15 m., almenys, dels
paraments interiors de les parets mitgeres de les
finques.
2. Ni les guies ni els elements de sustentació
d’aquells no podran ser fixats o refermats de manera directa o indirecta en parets mitgeres.
3. S’exceptuen del que disposa aquest article les
instal·lacions d’aquesta mena ubicades en edificis
industrials quan compleixin la condició assenyalada al paràgraf 2 de l’article 288 de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità.
Art. 158. Protecció contra vibracions
El mecanisme elevador dels ascensors podrà estar
assentat a la part superior del recorregut, sempre que
el gruix de les parets que han de suportar la sala de
màquines i la massa del paviment d’aquesta siguin
suficients perquè la instal·lació s’efectuï de manera
que no transmetin les vibracions que es produeixin.
Per això, serà una condició imprescindible, amb independència de qualsevol altra mesura presa a aquest
fi, que els elements situats a la part superior del recorregut es muntin sobre dispositius antivibrants d’eficàcia reconeguda.

Art. 155. Règim aplicable
La instal·lació d’ascensors, muntacàrregues, escales
mecàniques i la resta d’aparells elevadors es regirà
pel que disposa aquesta secció, sense perjudici del
compliment de la corresponent reglamentació tècnica
estatal.

Art. 159. Insonorització de la cambra de
màquines
A la mateixa planta i contigu a la cambra de màquines,
tant si està ubicat a la part superior del recorregut com
en la inferior, no podran construir-se locals destinats
a habitatges, llevat que aquesta cambra s’insonoritzi
degudament.

Art. 156. Llicència municipal
1. La instal·lació d’aparells elevadors requerirà una
llicència municipal prèvia.
2. En la memòria i els plànols que acompanyen la
petició es farà constar, a més de les dades tècniques de la instal·lació, l’ús al qual es destina l’apa-

Art. 160. Protecció contra el foc
Quan el recorregut per al desplaçament de la cabina
o cabines arrenqui o travessi algun local de l’immoble
destinat a garatge o a una altra activitat que comporti
una possibilitat d’incendi, l’accés a l’ascensor haurà
de fer-se d’acord amb el que disposen les Normes
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Tecnològiques d’Edificació NTE-IPF/1974 sobre
«Instal·lacions de protecció contra el foc» aprovades
per Ordre ministerial de 29 de febrer de 1974.
Art. 161. Dimensions de la cabina
1. La superfície útil de la cabina, a fi d’evitar que el
nombre de passatgers que puguin utilitzar-la sigui
superior al que correspongui a la càrrega nominal
de l’ascensor, haurà d’ajustar-se al que disposa el
reglament vigent d’aparells elevadors.
2. Als edificis d’habitatges de més de deu plantes a
partir del sòl de la planta baixa, almenys un dels
aparells haurà de tenir la cabina de dimensions
suficients per permetre-hi el transport de persones malaltes en lliteres normalitzades i el descens de fèretres en posició horitzontal. En aquest
cas la dimensió mínima de la cabina en el sentit
longitudinal en què hagin de romandre el fèretre o
la llitera serà de 2,30 m.
3. Si en aquests edificis no existís cap aparell elevador de les característiques que s’assenyalen al
paràgraf anterior, es disposarà a la cabina normal
una prolongació tal com es grafia a la figura, l’altura lliure de la qual no sobrepassi els 0,70 m., ni
sigui inferior a 0,65 m., i la longitud total corresponent a la de la cabina més la prolongació tampoc
no sigui inferior a 2,30 m.
Aquests aparells hauran de construir-se per a una
càrrega útil de 450 kg. Quan disposin de prolongació, l’entrada a la cabina haurà d’estar obligatòriament situada sobre el costat oposat d’aquella i
la prolongació estarà separada de la part a plena
altura per una porta, que haurà d’estar proveïda
d’un dispositiu de tancament.

Art. 162. Nombre d’ascensors 21
1. Serà obligatòria la instal·lació d’ascensor en tots els
edificis destinats a habitatge, oficines o comerços i,
en general, locals freqüentats pel públic, el terra de
l’últim pis dels quals es trobi a més de 14 m. sobre
la rasant del terreny a l’accés a l’edifici.
2. Als edificis d’habitatge en què el terra de l’últim pis
es trobi a més de 28 m. serà obligatori almenys la
instal·lació de dos ascensors i, sempre, un mínim
d’un ascensor per cada 32 habitatges o fracció.
3. Als edificis destinats a comerços, oficines o altres
usos, el nombre mínim d’ascensors estarà determinat per la fórmula següent:

n =

0,0015 x h x N
vxp

En què n, nombre d’ascensors, s’haurà d’arrodonir per excés; h representa el recorregut en
metres de l’ascensor; v la velocitat en m/s; p el
nombre de persones que poden ocupar la cabina;
i N el total de persones que es preveu que ocuparan l’edifici d’acord amb la taula següent:

0,7 m.

2 m.

m2 d’àrea útil
per persona

2,3 m.
4. Per permetre l’accés de minusvàlids, almenys un
dels aparells elevadors a les edificacions en què
sigui exigible més d’un ascensor haurà de complir
les condicions següents:
a. l’amplària de la porta d’accés no serà inferior a
0,90 m.
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b. l’amplària mínima de la cabina serà d’1 m.
c. la profunditat de la cabina no serà inferior a 1,60 m.
d. al replà o vestíbul, quan la porta d’accés a l’ascensor sigui d’una sola fulla batent, es deixarà
pel costat oposat a les frontisses un espai mínim,
entre el marc i el parament lateral més pròxim, superior a 0,50 m.
e. en els paraments interiors de la cabina es disposaran passamans a una cota compresa entre
els 0,80 i 0,90 m., i la botonera es col·locarà a una
altura no superior a 1,20 m.

Grans basars i edificis semblants

5

Edificis destinats a oficines en què
es prevegi una gran concurrència de
públic

10

Altres magatzems per a venda al públic i edificis destinats a oficines

15

Biblioteques i la resta de locals amb
afluència moderada de públic

20

				
4. Als edificis en què una part estigui destinada a habitatge i la resta a altres usos, el nombre mínim
21. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola a la pàg. 467

d’ascensors es determinarà aplicant la mateixa
fórmula anterior, suposant per als habitatges, únicament a efectes de càlcul, una superfície útil de
30 m2 per persona.
Art. 163. Funcionament permanent
El servei d’ascensors, als edificis destinats a habitatges que en tinguin instal·lat, haurà de quedar assegurat per al seu funcionament permanent, tant per
pujar com per baixar tant de dia com de nit, sense
que es puguin admetre altres excepcions del dret a
utilitzar-lo que les establertes per disposicions oficials.
En els casos d’avaria el propietari o propietaris de l’immoble hauran de procurar que sigui reparada en el
menor temps possible.
Art. 164. Escales mecàniques
1. Als edificis destinats a comerç o oficines, a excepció d’un dels ascensors de les dimensions
indicades a l’article 161, els altres podran substituir-se per escales mecàniques de capacitat equivalent.
2. Per al càlcul de l’equivalència a què es refereix el
paràgraf anterior, es considerarà que una escala
mecànica de 0,60 m. d’ample podrà realitzar el
transport de tres mil cinc-centes persones per
hora. El nombre d’escales a instal·lar serà el resultat d’aplicar els mòduls que assenyala el paràgraf 3 de l’article 162 a cada fracció de tres mil
cinc-centes persones.
Tanmateix, s’haurà d’instal·lar, en tot cas, almenys
un ascensor que compleixi les condicions assenyalades al paràgraf 4 de l’article 161.
Art. 165. Mode d’instal·lació de les escales
mecàniques
La instal·lació i construcció d’escales mecàniques i de
tapissos rodants s’efectuarà de manera que puguin
ser utilitzats per persones o per al transport de mercaderies, si és el cas, a plena càrrega en tot el seu
desenvolupament útil.
Art. 166. Requisits de les escales mecàniques
La construcció i instal·lació d’escales mecàniques
s’acomodarà als requisits següents:
a. l’angle d’inclinació sobre l’horitzontal no excedirà
de 35º
b. les baranes seran llises i sense sortints, i les motllures no sobresortiran més de 0,001 m.
c. cada barana anirà equipada amb un passamans
mòbil de la mateixa velocitat i sentit que els graons,
prolongat, almenys 0,30 m. més enllà de la línia de
dents de les plaques de pinta dels dos extrems de

d.

e.

f.
g.
h.

l’escala i construït de manera que impossibiliti la
introducció de les mans o dels dits entre aquest i
la barana
a l’entrada i sortida de l’escala hi haurà una placa
de pinta, la dentadura de la qual engranarà amb
les ranures del graó i els extrems de les dents han
de quedar per sota del pla superior de les ranures
les guies de graó es disposaran de tal manera que
impedeixin el desplaçament de graons i òrgans
mòbils en cas de ruptura de les cadenes o cremalleres d’arrossegament dels graons
la velocitat de règim al llarg del pla inclinat no excedirà de 0,60 m. per segon
cada escala serà moguda individualment
les cadenes estaran calculades amb un coeficient
de seguretat no inferior a 1,5 sobre el coeficient
normal de càlcul.

Art. 167. Posada en marxa
La posada en marxa de les escales es farà per interruptors inaccessibles a personal no autoritzat, accionats per
clau, dels quals n’hi haurà un en cada extrem de l’escala
per permetre’n el comandament indistint; o bé mitjançant una cèl·lula fotoelèctrica. Per a la detenció voluntària
hi haurà un polsador en cada extrem de l’escala.
Art. 168. Dispositius de seguretat
Els dispositius de seguretat de cada escala mecànica
seran, com a mínim, els següents:
a. limitacions de velocitat que tallin el subministrament d’energia a l’escala quan la seva velocitat
excedeixi de la de règim en un 25 per 100
b. dos interruptors d’emergència que interrompin
el subministrament d’energia elèctrica en cas
d’alarma o ruptura de la cadena
c. dos interruptors d’emergència a la part alta i
dos a la part baixa que tallin el subministrament
d’energia en cas de ruptura d’algun graó o interposició d’algun cos estrany a l’entrada o a la sortida dels graons
d. un dispositiu o forma especial de pinta que impedeixi la interposició de cossos estranys a l’entrada
o a la sortida dels graons.
Art. 169. Frens
Cada escala estarà equipada amb els frens següents:
a. un fre principal de potència suficient per detenir
l’escala totalment carregada quan falti el corrent al
motor o quan actuï algun dels dispositius de seguretat als quals es refereix el paràgraf anterior
b. un fre d’emergència a l’eix matriu principal en els
casos en què la transmissió entre l’eix i el motor es
faci mitjançant corretges trapezials o per cadena.
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Capítol VI
Protecció de l’arbrat
Art. 170. Protecció dels arbres
1. Quan es facin obres en terrenys pròxims a una
plantació d’arbrat, o els vehicles o màquines utilitzats per l’empresa constructora haguessin de
circular o emplaçar-s’hi, prèviament a l’inici dels
treballs hauran de protegir-se els arbres al llarg del
tronc i fins a una altura no inferior a 3 m. mesurats
des del sòl, amb taulers lligats amb filferro o de
qualsevol altra manera que indiqui el servei tècnic
municipal corresponent.
2. Les proteccions a les quals es refereix el paràgraf
anterior es retiraran una cop acabada l’obra.
Art. 171. Proteccions quan es realitzin
excavacions
1. Quan s’obrin clots o rases en llocs pròxims a
plantacions d’arbrat, l’excavació no haurà d’acostar-se al peu dels arbres a una distància més gran
que la corresponent a cinc vegades el diàmetre
de l’arbre a l’altura normal 1 m. En qualsevol cas
aquesta distància serà sempre superior a 0,5 m.
Si, per altres ocupacions del subsòl, no fos possible el compliment d’aquesta norma, el servei
tècnic municipal corresponent, prèvia visita d’inspecció, determinarà abans de començar l’excavació la solució que caldrà adoptar per a la protecció de l’arbrat que pugui resultar afectat.
2. Si com a conseqüència de l’excavació resultessin tocades arrels de gruix superior a 0,05 m.,
aquestes s’hauran de tallar amb destral deixant
talls nets i llisos, que es cobriran amb qualsevol
cicatritzant dels que existeixen al mercat.
3. Caldrà procurar que l’obertura de rases i clots
pròxims a l’arbrat coincideixi amb l’època de
repòs vegetal.
4. Els arbres hauran de ser prèviament protegits de
la manera indicada a l’article anterior.
Art. 172. Afectació d’arrels
Quan en una excavació de qualsevol tipus resultin
afectades arrels d’arbrat, s’hauran de tornar a cobrir
en un termini no superior a tres dies des de l’obertura,
i a continuació es procedirà al reg.
Art. 173. Prohibicions, infraccions i
responsabilitat
1. Queda prohibit:
a. dipositar qualsevol tipus de materials d’obra als
escocells de l’arbrat
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b. abocar àcids, sabons o qualsevol altra classe
de productes nocius per a l’arbrat als escocells o
a les proximitats d’aquests
c. utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells, subjectar-hi cables o qualsevol altra finalitat anàloga que
els pugui causar un perjudici.
2. La infracció del que disposa el paràgraf anterior
donarà lloc a sancionar l’empresari de les obres,
sense perjudici de la indemnització corresponent
al dany causat. En seran responsables subsidiaris
el propietari o el promotor de les obres.
Art. 174. Manteniment del jardí
1. La construcció d’aparcaments, soterranis o
qualsevol altra instal·lació que resulti permesa al
subsòl d’un jardí exigirà la justificació de la solució
adoptada en el corresponent projecte de condicionament com a jardí de l’espai lliure.
2. S’admetrà com a solució, d’entre les possibles
segons el que preveu el paràgraf anterior, la consistent que la llosa superior quedi, com a mínim,
1,5 m. per sota de la rasant del terreny i que l’estructura de la llosa sigui, a més, l’adequada per
suportar el pes d’una capa de terra d’aquesta
profunditat, amb la qual es restituirà el jardí.

TÍTOL III
DISPOSICIONS
COMPLEMENTÀRIES DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES
Capítol I
Disposicions sobre edificació en
general
Art. 175. Objecte de la regulació
1. Les Normes urbanístiques del Pla general metropolità
es complementen i, en el que és necessari, s’aclareixen d’acord amb el que disposa aquest títol.
2. Amb la finalitat de facilitar l’aplicació, tant de les
normes del Pla com d’aquestes ordenances, s’incorporaran també a aquest títol, successivament,
mitjançant la corresponent refosa, les disposicions
generals amb rang d’ordenança que es dictin amb
el mateix objecte.
Art. 176. Obres en edificacions anteriors al Pla 22
1. En les obres esmentades a l’article 222.4 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
podran mantenir-se les condicions d’habitabilitat
preexistents a l’immoble (dimensions d’habitacions, patis, places d’aparcament, superfícies de
ventilació i escales), sempre que no s’augmenti
el nombre d’habitatges per parcel·la resultant de
l’aplicació del pla esmentat.
2. El grau de manteniment de les condicions preexistents esmentades al paràgraf anterior estarà
en funció de les dificultats d’adaptació a les ordenances vigents segons la importància de l’obra
que s’hagi de realitzar. Aquests criteris s’aplicaran
amb la mateixa amplitud en el cas de conservació
d’edificis que per les seves característiques estètiques o ambientals sigui interessant mantenir.
3. A efectes de l’aplicació de l’esmentat article de les
Normes urbanístiques del Pla, no s’entendrà que
l’edifici queda fora d’ordenació per l’incompliment
de les dimensions dels patis, per no estar aquests
compresos en l’ocupació de parcel·la al·ludida en
tal article.
4. En zones d’edificació aïllada unifamiliar amb construccions fora d’ordenació, es podran aixecar
construccions auxiliars sempre que amb aquestes
no se sobrepassi el volum i la resta de condicions
d’edificabilitat corresponents a la parcel·la respectiva.
Art. 177. Condicions d’edificació als entresolats
1. La reculada dels 3 m. de la façana que s’asse-

nyala com a condició a. al paràgraf 5 de l’article
225 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità es referirà al forjat de l’entresolat i al
llarg de tota la façana. En aquest espai s’admetran les escales d’accés intern a l’entresolat.
2. En els supòsits en què existeixi més d’una façana,
per determinar quina d’elles té l’accés principal a
l’edifici caldrà ajustar-se al que disposen les regles
següents:
1a. Quan existeixin dues façanes a la via pública
formant cantonada, la reculada de 3 m. haurà
d’observar-se en les dues façanes, pel fet que
s’estima que constitueixen una sola façana contínua.
2a. En els supòsits d’ordenació de l’edificació
segons alineacions de vial, quan l’edifici tingui
façanes tipus xamfrà, la reculada s’operarà,
així mateix, en totes les façanes, per fet que es
considera que es tracta d’una façana desenvolupada.
3a. Quan un edifici doni a dos carrers des dels
quals s’accedeixi a l’edifici, la reculada serà obligatòria en les dues façanes.
4a. En l’ordenació en blocs aïllats, la façana en
què ha d’efectuar-se la reculada de 3 m. serà la
que compti amb l’accés principal a l’edifici, i s’entendrà com a tal el de qualsevol classe d’usos,
tant residencials com comercials.
Art. 178. Patis de parcel·la 23
1. El 12 per 100 al qual fa referència l’article 235.1 de
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità no serà preceptiu per a aquells edificis que
no requereixin patis de llums i ventilació, per no
haver-se construït tota la profunditat edificable de
l’interior d’illa i ventilar, en conseqüència, directament al pati interior de l’illa, o per tractar-se d’una
profunditat edificable reduïda i que no obligui en el
projecte de l’edifici a la previsió de l’esmentat pati
de parcel·la.
2. Malgrat el que preveu el paràgraf, als edificis comercials, encara que el pati no sigui necessari,
s’exigirà el compliment del 12 per 100.
3. Les reculades previstes de façana posterior a les
quals donés lloc l’aplicació del paràgraf 2 de l’article 235 de les normes del Pla hauran de complir
les condicions dels patis mixtos fixades a l’article
233.3 d’aquestes normes.

22. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464
23. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 465
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Art. 179. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la 24
A efectes del que disposen els articles 318 i 323 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, es
determina el següent:
1. Els límits de 200, 350 i 250 habitatges per hectàrea fan referència als valors mitjans de les unitats
de zona de nucli antic i de densificació urbana intensiva i semiintensiva.
2. Aquests límits referits a la porció de parcel·la inclosa dins de la profunditat edificable de l’illa respectiva es transformen en 334, 500 i 358 habitatges per hectàrea, respectivament.
Art. 180. Nombre màxim d’habitatges 25
1. A les zones de nucli antic i de densificació urbana, el nombre màxim d’habitatges que podrà
construir-se en una determinada parcel·la no serà
superior al que resulti de dividir la superfície total
construïda de l’edifici pel mòdul de 100 m2.
2. Als efectes d’aquest article s’entén per superfície
construïda de l’edifici la compresa entre els tancaments exteriors. S’hi inclouen els cossos sortints
semitancats, es computen en un 50 per 100 de
la seva superfície els cossos sortints oberts i se
n’exclouen els patis de llums i de ventilació i els
soterranis.
Art. 181. Separació a llindes
1. Quan en parcel·les inferiors a les mínimes, a les
que fan referència els articles 342 i 343 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
es justifiqui la impossibilitat d’edificar amb les separacions a llindes establertes, s’autoritzaran disminucions d’aquestes separacions sempre que
es disminueixi, en la mateixa proporció, l’altura de
l’edifici.
2. En qualsevol cas la separació de llindes haurà
d’ajustar-se, com a mínim, al que estableixen les
taules següents:
I En subzones plurifamiliars
Superfície real de la
parcel·la en m2

Separacions a llindes
frontal

lateral

fons

De 2.000 a 1.500

10

6

8

De 1.500 a 1.000

8

4

6

De 1.000 a 800

4

4

5

De 800 a 400

3

3

3
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II En subzones unifamiliars
Superfície real de la
parcel·la en m2

Separacions a llindes
frontal

lateral

fons

De 2.000 a 1.000

8

5

8

De 1.500 a 600

5

3

5

De 600 a 400

3

3

3

3. Als efectes del que preveuen els esmentats articles 342 i 343 de les normes del Pla, les parcel·les
en cantonada, xamfrà o amb front a dues vies
hauran de complir la condició de separació a
fronts per a totes les façanes.
Art. 182. Construccions auxiliars
Quan la seva ubicació no estigui concretada en el
planejament, aquestes construccions podran ocupar
part de la superfície destinada a jardí, però sense
envair la faixa de superfície lliure adjacent a les alineacions oficials, llevat que es tracti de substitució de
terres desmuntades.
Art. 183. Gràfics
S’aproven, formant part integrant d‘aquestes Ordenances metropolitanes, els gràfics inclosos a l’annex
IV, que interpreten les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità que s’hi esmenten, per a una
aplicació més adequada i uniforme tant per l’Administració actuant com pels administrats.

Capítol II
Disposicions sobre ús industrial
Art. 184. Condicions que determinen l’ús
industrial
L’admissió d’una determinada activitat en un local
està determinada per la categoria de la indústria, el
grau de molèsties que ocasiona, la potència mecànica, la zona urbanística en què està enclavada, la
situació del local amb relació a les construccions pròximes, l’existència de l’edifici abans de l’aprovació de
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità
i l’ús exclusiu o compartit de l’edifici per la persona
física o jurídica peticionària. Aquestes condicions es
defineixen de la manera següent:
24. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 480
25. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 465 i
Pàg. 466
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 480

Categoria industrial: És l’expressió del grau de molèsties, incomoditat, efectes nocius i danys que una
activitat industrial pot causar sobre l’entorn. Es determina d’acord amb el que disposa l’article 287 de
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità,
corregint-la, si és el cas, per tot allò que s’indica a
l’article 293 de les esmentades normes.
Situació: Es determinarà per l’entorn en què estigui
emplaçada l’activitat, d’acord amb el que es disposa
a l’article 288 de les Normes urbanístiques, completades amb les disposicions següents:
Zona
12

13

Designació
Nucli antic
En edificis fora d’ordenació
(art. 222 de les Normes)
Densificació urbana intensiva
i semiintensiva
Ídem en polígons especialment delimitats

14 a i b
Remodelació urbana

15

Conservació de l’estructura urbana i edificatòria

16
Renovació urbana

unifamiliar
plurifamiliar

18
Subjecta a anterior ordenació volumètrica específica
D’acord amb l’ art. 306 de les
Normes urbanístiques del PGM
20
Ordenació en edificació aïllada
/VI/VII/VIII/IX unifamiliar (1)
/I/II/III/IV plurifamiliar
/V, plurifamiliar
22 a

Industrial

a. per edifici industrial s’entén aquell que, a banda
de complir tot el que disposa l’article 288.2 de les
Normes urbanístiques, no tingui altres habitatges
que els corresponents al porter, titular de l’activitat
o vigilant
b. el nombre de places de càrrega i descàrrega previstes a l’article 288.3 c., en tot edifici industrial no
podrà ser inferior a dos, ni a una plaça cada 1.000
m2 de superfície industrial o fracció.
Potència màxima: Coneguda la situació i la categoria
màxima admissible d’una indústria, se’n determinarà la
Categoria

Situacions

1a.

Totes

2a.

2 a, 2 b, 2 c i 4

2a.

3

1a.

Totes

2a.

2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b

3a.

2 c, 3, 4 a i 4 b

1a.

Totes

2a.

Totes

3a.

4ai4b

1a.

1 a,1 b, 2 a, 2 b 2 c

2a.

2 a, 2 b i 2 c

1a.

Totes

1a.

Totes

2a.

2 a, 2 b i 2 c

1a.

Totes

2a.

2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b

3a.

3, 4 a i 4 b
(només en àrees industrials precisades
en anterior planejament)

1a.

2 a, 2 b, 2 c

1a.

2 a, 2 b, 2 c

1a.

2 a, 2 b, 2 c

2a.

2 a, 2 b, 2 c

1a.

Totes

2a.

Totes a partir 2 a

3a.

Totes a partir 2 b

4a.

Totes a partir 4 a

5a.

Totes a partir 5 b

(1) S’admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície coberta que no superi
els 300 m2.
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potència mecànica màxima autoritzable d’acord amb
els articles 289 i 291 de les Normes urbanístiques.
Qualificació de la zona: En la normativa de cada una
de les zones previstes al Pla general metropolità s’especifiquen les categories i situacions permissibles per
a l’ús industrial segons que ho resumeix l’article següent.
Art. 185. Usos industrials permissibles segons
les zones
1. Els usos industrials permissibles a les zones de sòl
urbà que s’indiquen, previstes al Pla general metropolità, seran els determinats al quadre següent:
2. El que estableix el quadre del paràgraf anterior resumeix allò que s’ha disposat sobre el particular
en les Normes urbanístiques del Pla general, amb
els aclariments que es consideren necessaris per
a la seva aplicació esmenant-hi els errors que s’hi
han advertit.
3. En aquells edificis autoritzats amb llicència regularment concedida en l’anterior planejament,
o legalitzats, que es destinen a l’ús d’indústria
perquè estan emplaçats en zones industrials o de
tolerància d’habitatge i indústria, i als que el nou
planejament assigna una qualificació no industrial,
o bé el volum dels quals resulti disconforme amb
la nova normativa, se’ls aplicaran les disposicions
transitòries novena, desena, onzena i dotzena de
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.
Art. 186. Ús compartit
El Pla especial previst a l’article 351 de les Normes
urbanístiques del Pla general podrà determinar les
condicions d’autorització de l’ús compartit dels edificis emplaçats en una parcel·la mínima a què es refereix la limitació 2 del paràgraf 1 de l’article 350 de
les normes, i fins i tot modificar l’esmentada limitació
quan circumstàncies justificades d’ubicació industrial
o del procés tecnològic ho aconsellin.

Capítol III
Disposicions aplicables a la zona
subjecta a ordenació
volumètrica específica anterior
Art. 187. Règim de l’edificació
1. A la zona subjecta a ordenació volumètrica anterior (18), l’edificació es regirà per la reglamentació
específica del corresponent pla parcial o ordenació d’illa o de la concreció de volum específic
aprovada.
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2. A efectes del que disposa el paràgraf anterior, es
considera reglamentació específica la regulació
normativa pròpia del pla, de l’ordenació d’illa o
de la concreció de volum específic, només en
allò que l’edificació resultant de la regulació s’hagi
tingut en compte en l’edificabilitat fixada expressament, en coeficient o en superfície de sostre o
volum total, o en la deduïble de la formalització de
l’ordenació volumètrica establerta. No s’entendrà
inclosa en aquesta reglamentació la derivada de la
mera remissió a les normes del Pla de 1953 o a les
respectives ordenances generals d’edificació en
tot allò que resulten modificades per les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità.
3. En allò no especificat en l’esmentada reglamentació s’aplicaran les normes del Pla general metropolità, en especial els articles 225.4, 229, 233,
234 i 262.2 c., i també els articles 256 a 264
ambdós inclosos, que regulen el tipus d’ordenació
segons volumetria específica.
Art. 188. Classificació de les zones
Les zones subjectes a anterior ordenació volumètrica
es classifiquen, a efectes del que disposa aquest capítol, en els grups següents:
a. sectors amb planejament aprovat i que es relacionen per municipis a l’annex l
b. polígons d’actuació pública relacionats per municipis a l’annex ll
c. sectors no compresos en els grups anteriors, que
es relacionen, també per municipis, a l’annex lll.
Art. 189. Plans especials i Estudis de detall
1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si és el cas,
estudis de detall, en els supòsits següents:
1. Quan el Pla general metropolità modifiqui alguna
de les determinacions del pla parcial, ordenació
d’illa o concreció de volum específic que no siguin
les regulades als articles esmentats al 334.1 de les
Normes urbanístiques de tal Pla general.
2. Quan el Pla general en determina la revisió.
3. Quan l’Ajuntament o, si és el cas, la Corporació
Metropolitana així ho estableixi per concórrer–hi
les circumstàncies assenyalades als apartats b. i
c. del paràgraf 1 de l’article 336 de les normes del
Pla general.
4. Quan en els sectors relacionats a l’annex I hagin
de completar-se determinacions de l’ordenació
anterior que no siguin les esmentades a l’article
334.1 d’aquestes normes.
5. Quan es modifiqui l’ordenació preexistent en els
sectors relacionats a l’annex ll.
6. Quan es tracti de sectors relacionats a l’annex lll.

2. En el supòsit 1 del paràgraf anterior, l’edificabilitat
assignada pel pla especial o estudi de detall no
superarà, excepte en casos excepcionals degudament justificats, la definida en coeficient o establerta en ordenació volumètrica pel planejament
anterior en cada una de les unitats de zona qualificades pel Pla general com a subjectes a ordenació volumètrica anterior.
Art. 190. Normativa aplicable
1. El pla especial o l’estudi de detall s’ajustaran al
que disposen els articles següents en els casos
que s’enuncien a continuació:
a. en el supòsit 2 de l’article anterior
b. en el supòsit 3, quan així ho exigeixi l’acord que
ordeni la revisió
c. en el supòsit 6, quan existeixi indeterminació en
la normativa anterior per no haver-se aprovat un
pla, ordenança o disposició municipal o no s’hagi
atorgat llicència o autorització d’edificació preexistent que assenyalin amb precisió suficient els
elements bàsics de l’ordenació.
2. Amb caràcter subsidiari s’aplicarà el que disposen
els articles següents, amb referència a la reglamentació específica de l’anterior ordenació, en
tots els supòsits en què és preceptiva l’aprovació
d’un pla especial o estudi de detall d’acord amb
l’article anterior.
Art. 191. Contingut de la normativa 26
La normativa a aplicar, amb caràcter principal o subsidiari segons el que disposa l’article anterior i en funció
de les antigues zones del Pla d’ordenació urbana de
Barcelona i la seva comarca, de 3 de desembre de
1953, serà el següent:
a. Zones d’eixample intensiu, residencial
urbana intensiva i comercial:
Edificabilitat neta

1,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima

150 habitatges/ha

Ocupació màxima

60 per 100

Altura màxima

27,45 m.

Nombre màxim de plantes

PB + 7 pisos

Altura mínima entre sostres

3,05 m.

b. Zones d’eixample semiintensiu, nucli antic,
residencial urbana semiintensiva i tolerància
d’habitatge i indústria:
Edificabilitat neta

1,25 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima

125 habitatges/ha

Ocupació màxima

40 per 100

Altura màxima

18,30 m.

Nombre màxim de plantes

PB + 4 pisos

Altura mínima entre sostres

3,05 m.

c. Zones suburbanes i de ciutat jardí:
Edificabilitat neta

0,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima

50 habitatges/ha

Ocupació màxima

30 per 100

Altura màxima

11 m.

Nombre màxim de plantes

PB + 2 pisos

Altura mínima entre sostres

2,75 m.

Art. 192. Tipus d’ordenació
1. A les zones d’edificació aïllada definida en l’anterior ordenació s’aplicaran les normes del Pla
general referents al tipus d’ordenació segons edificació aïllada, i en aquelles en què existeixi indefinició de l’edificació segons l’anterior ordenació,
les normes del tipus d’ordenació segons volumetria específica.
2. Malgrat allò establert amb caràcter general al paràgraf anterior, els plans especials i estudis de detall podran autoritzar l’aplicació de qualsevol altre
tipus d’ordenació previst al Pla general.
Art. 193. Limitacions 27
1. Els plans especials, i, si és el cas, els estudis de
detall, no podran augmentar la superfície de sostre
edificable ni alterar el tipus d’ordenació, així com
tampoc augmentar el nombre d’habitatges fixats
en el planejament anterior quan modifiquin aquest.
2. S’aplicarà la mateixa limitació quan regeixin els
paràmetres definits a l’article 191 amb caràcter
subsidiari de l’ordenació anterior.
Art. 194. Àmbit del planejament
Els plans especials o estudis de detall hauran de
comprendre una unitat de zona completa i contindran
les normes adequades per assegurar que els edificis
construïts fraccionadament tinguin una unitat compositiva.
Art. 195. Usos
Els admesos en aquesta zona seran els definits a l’article 306 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità.

26. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 481
27. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de
Gramenet a la pàg. 481
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Capítol IV
Especialitats exigides per les
peculiaritats de cada municipi
Art. 196. Cornellà
En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:
1. L’altura reguladora màxima del carrer de Rubió i
Ors serà de 19 m. corresponent a planta baixa i
cinc pisos.
2. Al sector Almeda, la instal·lació d’indústries es regirà pel que preveuen les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità per a la zona industrial
(22 a), però els edificis que s’hagin de construir en
aquesta zona hauran de ser aïllats.
Art. 197. El Prat de Llobregat
En aquest terme municipal l’Ajuntament estudiarà i
sotmetrà a l’aprovació definitiva de la Corporació Metropolitana una reglamentació especial dels passatges
existents al nucli antic de la població.
Art. 198. L’Hospitalet de Llobregat 28
1. Per als carrers de 1a categoria, que es relacionen
a continuació, s’exigirà que la superfície útil dels
habitatges sigui de 80 m2 com a mínim, excloses
les superfícies d’escales i elements de fora dels
habitatges pròpiament dits. S’admetrà, no obstant això, que aquesta superfície mínima sigui
de 70 m2 per a un 25 per 100 dels habitatges
que sigui possible projectar en cada edificació,
sempre que es compleixi amb el percentatge dels
80 m2.
2. L’enumeració dels carrers als quals es refereix el
paràgraf anterior és la següent:
– Alcalde José Matías de España i Muntadas, av.
de l’ (avui, av. Carrilet)
– Alhambra, carrer
– Almirall Carrero Blanco, av. (avui, av. Ponent)
– Alps, carrer (avui, av. Josep Tarradellas i Joan)
– Amadeu Torner, carrer
– Aprestadora, carrer
– Barcelona, carrer
– Baró de Maldà, carrer
– Calvo Sotelo, carrer (avui, carrer Major)
– Can Serra, av.
– Creu Roja, carrer
– Electricitat, av. de l’ (avui, av. de Catalunya)
– Fabregada, av. de la
– Gral. Primo de Rivera, carrer (avui, Collblanc)
28. Veure modificació per al Municipi de Hospitalet a la pàg. 475
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– Gral. Sanjurjo, carrer (avui, Dr. Martí Julià)
– G. Franco, carrer (avui, Enric Prat de la Riba)
– Gran Via
– Isabel la Catòlica, av. i Ramon Solanich i Riera,
av. Dr.
– Jacint Verdaguer, carrer
– Josep Molins, av.
– Just Oliveres, rambla
– Marina, rambla de la
– Masnou, av.
– Miraflors, av.
– Modern, carrer
– Onésimo Redondo, carrer (avui desaparegut)
– Riera Blanca, carrer
– Riera de la Creu, carrer
– Santa Eulàlia, carrer
– Segon Cinturó de Ronda
– Tomás Giménez, av.
– Torrent, av. del (avui, Severo Ochoa)
– Torrent Gornal, av. del (avui, Rosalía de Castro i
Juan Ramón Jiménez)
– Travessera de Collblanc, carrer
– Travessera de Les Corts, carrer
– Travessia Industrial, carrer
– Vallparda, carrer
3. Si les aigües residuals van a parar a la claveguera,
a l’extrem del clavegueró general, justament on
els serveis tècnics d’aquest Ajuntament hagin
d’empalmar la connexió a la claveguera, es col·
locarà un tub de ventilació de 10 cm. de diàmetre
que anirà fins a 2 m. per damunt del punt més alt
de la coberta de l’edifici, la finalitat del qual serà
la de donar ventilació a la claveguera. Aquest tub
no podrà ser utilitzat per a cap altre ús, i no es
podrà empalmar la connexió de la claveguera pels
serveis tècnics corresponents sense haver comprovat, mitjançant fum, el tiratge i el punt de sortida d’aquest.
4. En cap cas no es permetrà la construcció d’habitatges en planta baixa, excepte en supòsits d’habitatges unifamiliars.
5. En tots els encreuaments de les vies de la xarxa
secundària del municipi de l’Hospitalet del Llobregat els angles de les interseccions de les alineacions es bisellaran, afectant a ús públic un espai
delimitat segons el criteri següent:
ANGLE 90°: Un triangle rectangle, els catets del
qual tinguin 5 m. cada un.
ANGLE AGUT (inferior a 90°): Un triangle isòsceles, la base del qual tingui 7 m.
ANGLE OBTÚS (més gran de 90° i més petit de
135°): Un triangle isòsceles, els costats iguals del
qual tinguin 5 m. cada un.

ANGLE OBTÚS (igual o més gran de 135°):
L’angle no es bisellarà.
A les zones industrials s’establirà la mateixa normativa, amb la diferència que els catets o els costats iguals dels triangles isòsceles seran de 8 m. i,
en cas d’angle, la base serà d’11 m.
Art. 199. Sant Boi de Llobregat
En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:
1a. El nucli antic es limita, als efectes d’aquestes ordenances, per les av. Bonaventura Calopa i Maria
Girona, les places de José Antonio (avui, pl. de
l’Ajuntament) i de la Font, i els carrers de Joan
Bardina, Montevideo i Baixada Tarrés.
2a. En totes les noves construccions o obres de reforma o aplicació en el nucli antic no s’admetrà
cobrir els edificis amb terrat; així, doncs, tots els
elements que s’elevin sobre l’últim forjat hauran
de quedar inclosos dins dels pendents de les cobertes que seran de teula àrab de 30° dependent
màxim amb arrencades tant en façanes a carrers
com en les posteriors a pati d’illa. Les golfes formades així no seran habituals llevat que formin
part d’alguna planta pis perquè hi existeixin desnivells entre forjats en raó de les diferents altures
reguladores entre façanes oposades de l’edifici.
3a. L’altura reguladora màxima dels edificis que es
construeixen dins del perímetre limitat per l’av.
Maria Girona i els carrers Hospital, Baix de Sant
Pere i Llevant serà de 7,55 m., corresponent
a planta baixa i un pis, amb independència de
l’ample dels carrers als quals donin front.
4a. Les condicions d’edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Sant Pere i Alt de Sant
Pere seran:
a. l’altura reguladora màxima en façana al carrer
Sant Pere serà de 10,60 m., corresponent a
planta baixa i dos pisos
b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer
Sant Pere es prendrà a la part de la secció de
menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a
planta baixa i un pis.
5a. Les condicions d’edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Montevideo i Mestral
seran:
a. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer
Montevideo serà de 10,60 m., corresponent a
planta baixa i dos pisos
b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer
Mestral es prendrà a la part de la secció de menor
cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta
baixa i un pis.

6a. No s’admetrà la construcció d’edificis al passatge
Familiar. A efectes de les profunditats edificables,
es considerarà com una illa del sector limitat pels
carrers Joan Bardina, Pujada de l’Església, Pau i
Passatge Pau.
7a. Hauran de respectar-se els arcs existents davant del carrer General Prim, sobre els passatges
Montserrat i de Ca la Nor. Així mateix, tot projecte
d’obres de nova planta, reforma o ampliació d’edificis amb façana als carrers General Prim i Sant
Pere (entre la plaça Oliveres i passatge Llevant),
Hospital, Sant Boi i plaça de la Font s’haurà de
presentar conjuntament amb les façanes dels edificis contigus i haurà de ser objecte d’un informe
especial de l’arquitecte municipal en què s’analitzi
la seva coherència amb el caràcter d’aquells elements urbans.
8a. La façana mínima dels solars del nucli antic i al
sector del nucli antic limitat pels carrers Torras i
Bages, Joan Bardina, General Sanjurjo (avui,
Rutlla., Cervantes i Riera Bertran (avui, Vall de Bianya., quan es trobin edificats en totes les seves
mitgeres laterals, serà de 4 m.
9a. Als encreuaments dels carrers de la Vila es disposaran àrees suplementàries de protecció, definides en cada cantonada per la perpendicular
a la bisectriu de l’angle que forma la cantonada,
prenent sobre aquesta bisectriu, i des del vèrtex,
distàncies de 3,5 m., 5 m. i 7,5 m. segons que el
menor ample dels carrers sigui igual o inferior a 10
m., 20 m. o més de 20 m., respectivament. No
obstant això, quan afectin la xarxa viària bàsica,
no seran inferiors als indicats a l’article 199 de les
Normes del Pla general metropolità de Barcelona.
Art. 200. Tiana
En aquest terme municipal les altures dels edificis que
es construeixin amb front als carrers del Bisbe Català i
de l’avinguda d’Isaac Albéniz seran de 10,15 m., corresponents a planta baixa i dos pisos, independentment de la zonificació que tinguin.

Disposicions addicionals
Primera. Els ajuntaments de la zona metropolitana
formularan i sotmetran a l’aprovació de la Corporació,
en el termini d’un any, següent a l’entrada en vigor
d’aquestes ordenances, textos refosos de les disposicions que continuen parcialment en vigor segons la
taula de vigències.
Segona. En el termini d’un any els ajuntaments de la
zona metropolitana formularan i sotmetran a l’aprovació de la Corporació una relació dels plans parcials
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d’ordenació de zones industrials amb indicació dels
que s’hagin de conservar i dels que s’hagin de modificar per adequar-los al Pla general metropolità.

Disposició transitòria
1. Les llicències que s’atorguin com a conseqüència
de peticions presentades als registres dels ajuntaments respectius abans de la data de publicació
de l’acte d’aprovació definitiva d’aquestes ordenances metropolitanes es regiran per les ordenances municipals dels municipis respectius, o, si
no n’hi ha, per les de l’Ajuntament de Barcelona,
segons el que estableix el paràgraf 2 de la disposició addicional primera de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.
2. Els titulars d’aquestes llicències podran, tanmateix, acollir-se a aquestes ordenances, sol·
licitant-ho per al seu atorgament a l’organisme
competent, que resoldrà allò que correspongui a
aquest efecte.

Taula de vigències
1. Ordenances d’edificació de Badalona, de 7
d’agost de 1967. Derogades.
2. Ordenances municipals d’edificació de Barcelona,
aprovades amb caràcter definitiu el 27 de gener
de 1958, i les seves modificacions posteriors. Es
deroguen. La derogació comprèn els annexos 1
a 12 de les ordenances esmentades.
3. Ordenança d’aparcaments de Barcelona, de 25
d’abril de 1968. Es deroga expressament el capítol ll, Normes urbanístiques (art. 8 a 12). Regiran
els altres capítols quan no s’oposin a les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità i a
aquestes Ordenances metropolitanes.
4. Ordenança sobre aparells elevadors de Barce‑
lona, de 26 de febrer de 1969. Derogada.
5. Ordenança sobre garatges, garatges-aparcament
i estacions de servei, de 2 de febrer de 1968.
Substituïda per les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità i les del capítol 3 del títol ll de
les Ordenances metropolitanes. Vigent quan no
s’oposi a les disposicions esmentades.
6. Ordenança sobre recollida d’escombraries de
Barcelona, de 6 d’agost de 1965. Substituïda, en
els aspectes constructius, per la regulació continguda a la secció 2 del capítol 3 del títol ll. Vigent
en la part restant.
7. Art. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 i 323 de
les Ordenances municipals de Barcelona. Vi‑
gents.
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8. Ordenança sobre transports i abocament de
terres de Barcelona, de 25 d’abril de 1968. Vi‑
gent.
9. Ordenança sobre normes constructives per a la
prevenció d’incendis de Barcelona, de 19 de novembre de 1974. Vigent, segons allò que disposa
expressament l’Article 98, sense perjudici del que
preveu l’art. 100.
10. Ordenança sobre protecció contra incendis d’edificis i locals especials de Barcelona, de 21 de desembre de 1965. Vigent.
11. Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a
la via pública, de 6 de febrer de 1967. Vigent.
12. Ordenança sobre ús del clavegueram de Barce‑
lona, de 25 d’abril de 1968. Vigent.
13. Ordenances municipals d’edificació de Cornellà,
aprovades amb caràcter definitiu per la Comissió
d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres municipis, de 31 de març de 1971. Es dero‑
guen.
14. Ordenances d’edificació d’Esplugues de Llo‑
bregat, de 5 de novembre de 1962 i modificacions posteriors. Derogades.
15. Ordenances d’edificació de l’Hospitalet de Llo‑
bregat, de 6 de juliol de 1961 (refoses el 1974).
Derogades.
16. Ordenances d’edificació de Sant Feliu de Llo‑
bregat, de 4 de desembre de 1961. Derogades.
17. També queden derogades les ordenances de
plans parcials referents a sòl urbà, sense perjudici
del que preveu el capítol 3 del títol lll d’aquestes
ordenances i de la vigència resultant de la remissió
que hi fan les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

Annexos I, II, III
Barcelona
Annex I
1. Pla parcial del sector final de l’av. Generalísimo
Franco (avui, Diagonal), aprovat per la Comissió
Central de Sanitat Local el 7 de desembre de
1956, i amb les següents ordenacions complementàries (plànol VIII-48):
1.1 Delimitació del Parc Urbà situat entre l’av. Generalísimo Franco (avui, Diagonal), carretera d’Esplugues i el carrer del Tinent Coronel González
(avui, González Tablas), aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 8 d’octubre de 1960.
1.2 Ordenació del polígon Torre Bacardí comprès
entre els carrers Travessera de les Corts, Riera
Blanca, Dr. Pahissa, Arizala, Felipe de Paz i la

seva prolongació i Comandante Benítez, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 8 d’octubre de
1960.
1.3 Aplicació al Pla parcial de l’«Ordenança d’edificació de les illes mancades de construccions o
amb construccions aixecades fora d’ordenació»
aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 28 de setembre de 1959.
1.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers La
Alfambra, Joan de Déu, Trias Giró Almorabieta
i Jordi Girona Salgado, aprovat pel Plenari de
l’Ajuntament el 9 de juliol de 1975.
1.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers La
Alfambra, Joan de Déu, Trias Giró Almorabieta
i Jordi Girona Salgado, aprovat pel Plenari de
l’Ajuntament el 9 de juliol de 1975.
1.6 Illa limitada pel carrer Regent Mendieta, passatge Regent Mendieta, Comte de Güell i av. Madrid.
2. Pla parcial de la zona nord de l’av. del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), entre les places de
la Reina Maria Cristina i el Papa Pius Xll, i del barri
de les Corts, aprovat pel Consell de Ministres l’1
de juny de 1963, i amb les següents ordenacions
complementàries:
2.1 Ordenació del polígon limitat per l’av. del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), la Gran Via de
Carles Ill i el carrer Roberto Bassas (avui, Sabino
de Arana., aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el
23 d’abril de 1961.
2.2 Ordenació de la superilla limitada per l’av. de
la Victòria (avui, de Pedralbes), Passeig Manuel
Girona, carrer del Dr. Ferran i av. del Generalísimo
Franco (avui, Diagonal), aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 4 de novembre de 1963.
2.3 Ordenació de l’illa limitada per la Travessera
de les Corts i els carrers Numància, Marquès de
Sentmenat i Gerardo Piera, aprovada pel Ministeri
de l’Habitatge el 7 de novembre de 1966.
2.4 Ordenació de la superilla compresa entre l’av.
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrers
Numància, Déu i Mata i Entença, aprovada per la
Comissió d’Urbanisme el 3 d’abril de 1967.
2.5 Ordenació de la superilla limitada per l’av.
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrers
Joan Güell, Europa i Numància, aprovada per la
Comissió d’Urbanisme el 6 de febrer de 1973.
2.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers de
Joan Güell, Europa, Gran Via de Carles lll i Pl. de
la Reina Maria Cristina, aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 30 de novembre de 1972.
2.7 Ordenació del polígon comprès entre l’av.
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), av. de

Sarrià, carrer Numància i carrer Agustina Saragossa, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
28 de juliol de 1976.
2.8 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Gelabert, camí vell de Sarrià, riera Magòria i av. Infanta
Carlota (avui, Josep Tarradellas), aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 12 de novembre de
1974.
2.9 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Farmacèutic Francesc Carbonell, Benedicto Mateo, Manuel Girona i Capità Arenes, aprovada pel Plenari
de l’Ajuntament el 4 de desembre de 1961.
2.10 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de Carles
lll, av. Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrer
Numància.
2.11 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Capità Arenes, Gran Via de Carles lll i Manuel Girona.
2.12 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Santa
Amèlia, Capità Arenes, Maestro Falla i Jardins
Quinta Amèlia.
2.13 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Maestro Falla, Capità Arenes, Farmacèutic Francesc
Carbonell i Jardins Quinta Amèlia.
2.14 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Farmacèutic Carbonell, Capità Arenes, Manuel Girona i Eduard Conde.
2.15 Ordenació del front d’illa limitada pels carrers
Dr. Ferran, Manila i av. del Generalísimo Franco
(avui, Diagonal).
2.16 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Travessera de les Corts, Numància, Nicaragua i Taquígraf Serra, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 4 de novembre de 1969.
2.17 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de la Infanta Carlota (avui Josep Tarradellas), Entença, i
Gelabert, aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 12 de novembre de 1974.
3. Terrenys denominats «Sol de Baix», amb pla parcial aprovat pel Ministeri de l’Habitatge l’1 de juny
de 1963.
4. Sector oriental de la zona baixa de Pedralbes,
amb pla parcial aprovat per la Comissió d’Urbanisme l’1 d’agost de 1960 i amb les següents ordenacions complementàries:
4.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels
Cavallers, av. de la Victòria (avui, de Pedralbes),
Sor Eulàlia d’Anzizu i Abadessa Olzet.
4.2 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Sor
Eulalia d’Anzizu, av. de la Victòria (avui, de Pedralbes), passeig dels Til·lers, Dulcet, Pl. Eusebi
Güell i Abadessa Olzet, aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 9 de juliol de 1975.
4.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels
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Cavallers, Marquès de Mulhacén, Capità Martín
Busutil (avui, Bosch i Gimpera. i av. de la Victòria
(avui, de Pedralbes), aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 7 de gener de 1969.
4.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels
Cavallers i Reial Club de Tennis de Barcelona,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme l’1 de setembre de 1969.
4.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tòquio,
Marquès de Mulhacén, passeig Manuel Girona i
av. de la Victòria (avui, de Pedralbes), aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 18 d’abril de
1969.
4.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Marquès de Mulhacén, passeig Claudi Güell, Eduard
Conde i passeig Manuel Girona, aprovat per la
Comissió d’Urbanisme l’1 d’abril de 1965.
5. Ordenació de l’illa limitada pels carrers del compositor Beethoven, Bori i Fontestà, Ganduxer i av.
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 22 de juliol
de 1955.
6. Ordenació de les illes limitades pels carrers Bori i
Fontestà, Ganduxer, av. del Generalísimo Franco
(avui, Diagonal) i prolongació carrer Entença,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 28 de
juny de 1968.
7. Ordenació de l’illa limitada per la ronda del General
Mitre, Maestro Villa i carretera de Sarrià, aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 25 de febrer de
1963.
8. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Benedicto
Mateu, Farmacèutic Carbonell, passeig Sant Joan
Bosco i passeig Manuel Girona, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 10 de desembre de
1959.
9. Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels Cavallers, Gran Capità, Sor Eulàlia d’Anzizu i carrer
Carreras, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el
15 d’agost de 1964.
10. Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels Cavallers, Gran Capità, Sor Eulàlia d’Anzizu i Carreras.
11. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Generalísimo
Franco (avui, Diagonal), carretera de Sarrià i carrers Loreto i Fray Luis de Granada, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 18 d’abril de 1972.
12. Edifici singular amb front a l’av. del Generalísimo
Franco (avui, Diagonal), plaça Calvo Sotelo i av. Infanta Carlota (avui, Josep Tarradellas), aprovat pel
Plenari de l’Ajuntament el 21 d’octubre de 1966.
13. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tarragona,
Mallorca, Rector Triadó i av. Roma.
14. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tarragona,
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València, Llançà i av. Roma aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 5 de setembre de 1966.
15. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Llançà,
València, Vilamarí i av. Roma, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 8 de maig de 1967.
16. Ordenació de les illes limitades pel passeig Reina
Elisenda i carrers Duquessa d’Orleans, Eduard
Conde, Trinquet, Cardenal Vives i Tutó, Enrique
González i De la Cruz aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 9 de febrer de 1970.
17. Ordenació de l’illa compresa per Via Augusta,
ronda General Mitre i carrers Alt de Gironella i Escoles Pies, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament
el 4 d’agost de 1962.
18. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Ganduxer,
Via Augusta i ronda General Mitre, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme l’1 de juliol de 1971.
19. Ordenació de l’illa compresa pels carrers Cardenal Vives i Tutó, Riu de l’Or, Santa Amèlia i Trinquet.
20. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Castelló,
Via Augusta, Santaló i Descartes, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 4 de novembre de
1968.
21. Pla parcial Llevant-Nord, comprès entre l’av. de
José Antonio (avui, Gran Via de les Corts Catalanes), ronda de Sant Martí i línia del ferrocarril
d’enllaç Besòs, aprovada per la Comissió Central
de Sanitat Local el 16 de juliol de 1956, amb les
següents ordenacions complementàries:
21.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Selva
del Mar, Guipúscoa, Cantàbria, Concili de Trento,
Puigcerdà, Andrade i av. de José Antonio (avui,
Gran Via de les Corts Catalanes), aprovada per la
Comissió d’Urbanisme el 3 de setembre de 1962.
21.2 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Treball, Andrade, Selva del Mar i Concili de Trento,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 17 de
març de 1970.
21.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Treball, Cantàbria i av. de José Antonio (avui, Gran
Via de les Corts Catalanes), aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 7 de juliol de 1970.
21.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Cantàbria, Andrade, Maresme i av. de José Antonio
(avui, Gran Via de les Corts Catalanes), aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 26 d’abril de
1968.
21.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Guipúscoa, Cantàbria, Huelva i Agricultura, aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 24 de juliol de
1964.
21.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Con-

cili de Trento, Bac de Roda, Andrade i Espronceda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
20 de març de 1973 i el 15 de gener de 1974.
21.7 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Huelva, Fluvià, ronda de Sant Martí i carrer Bac de
Roda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 5
d’octubre de 1971.
21.8 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Guipúscoa, Concili de Trento, Espronceda i Bac de
Roda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
20 de juliol de 1971.
21.9 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Santander, Prim, prolongació i Menorca i carrer sense
nom, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 15
d’octubre de 1964.
21.10 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de José
Antonio (avui, Gran Via de les Corts Catalanes)
i els carrers Bac de Roda, Guipúscoa i Treball,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 29 de
juliol de 1958.
22. Pla parcial Llevant Sud, aprovat pel Ministeri de
l’Habitatge el 30 de maig de 1966.
23. Pla parcial del sector Gran Via Sud, aprovat per la
Comissió d’Urbanisme el 3 de desembre de 1962.
24. Ordenació de les illes limitades pel passeig de
la Zona Franca i els carrers Foneria, Alts Forns i
Energia, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
8 d’octubre de 1958.
25. Pla parcial de les finques de Can Figuerola i del
Patronat Ribas, situades al sector NO del passeig
de la Vall d’Hebron, aprovat per la Comissió d’Urbanisme l’1 d’agost de 1968.
26. Edifici singular a l’av. García Morato (avui, Drassanes) i carrers Cervelló, Montserrat i Portal de
Santa Madrona, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el 21 d’octubre de 1966.
27. Ordenació del sector situat davant de l’av. García
Morato i carrer Conde del Asalto (avui, Nou de la
Rambla).
28. Ordenació de l’illa limitada per l’av. García Morato i
els carrers Peracamps i Portal de Santa Madrona.
29. Edifici singular a la pl. Bisbe Urquinaona, a la cantonada dels carrers Jonquera i Trafalgar.
30. Edifici singular a la pl. Bisbe Urquinaona, a la cantonada del carrer Lauria (avui, Roger de Llúria).
31. Edifici singular a la cantonada dels carrers Aragó i
Casanovas.
32. Edifici singular davant del passeig de Gràcia, entre
Rosselló i av. Generalísimo Franco (avui, Diagonal).
33. Edifici singular davant de l’av. del Generalísimo
Franco (avui, Diagonal), a la cantonada dels carrers Balmes i París, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el 13 d’agost de 1964.

34. Edifici singular davant de la pl. de Tetuán, a la
confluència del passeig Sant Joan i av. de José
Antonio (avui, Gran Via de les Corts Catalanes).
35. Edifici singular a la cantonada de la Travessera de
Gràcia i Via Augusta, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el 10 d’abril de 1974.
36. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Secretari
Coloma, Providència, Sardenya i Camèlies, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 2 d’octubre
de 1968.
37. Ordenació de l’illa limitada per pl. Bonanova, carrer
Sant Joan de la Salle, carrers Lluçanès, Torrent
Castanyer i passeig de Sant Gervasi, aprovada pel
Plenari de l’Ajuntament el 2 de febrer de 1971.
38. Ordenació de l’illa limitada pel passeig del General
Mola (avui, de Sant Joan) i els carrers Còrsega,
Bailén i Rosselló, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 4 de desembre de 1961.
39. Pla parcial d’ordenació dels Turons de la Muntanya del Carmel, Turó de la Rovira i muntanya
Pelada i les seves zones adjacents, aprovat per
la Comissió d’Urbanisme el 25 de febrer de 1966
amb les següents ordenacions complementàries:
39.1 Sector comprès entre la carretera del Carmel
i zones de remodelació (14.a. i 22a/9)
39.2 Sector limitat dels carrers Miquel i Badia,
Riera de Can Toda, Ramiro de Maeztu i Pompeu
Fabra aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17
d’octubre de 1970.
39.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tenerife, Nostra Sra. de Montserrat, Francesc Alegre i
Parc Urbà, aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 21 de gener de 1969.
40. Ordenació de l’illa limitada per la pl. Catalana i els
carrers Amílcar, Llobet i Vall-llosera i Mare de Déu
de Montserrat, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 31 de desembre de 1958.
41. Ordenació de les illes limitades pels carrers
Amílcar, Cartellà, av. Borbó i passeig de Maragall.
42. Pla parcial del Turó de la Peira, limitat pels eixos
dels passejos de Fabra i Puig i d’Urrutia i carrer
del Dr. Pi i Molist, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 23 de gener de 1959, amb la següent
ordenació complementària:
42.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers
Aneto, Inca, Sant Iscle i Fabra i Puig, aprovada
per la Comissió d’Urbanisme.
43. Polígon d’habitatges del Congrés Eucarístic limitat pels carrers Riera d’Horta, Pardo, Cardenal
Tedeschini, Concepció Arenal, Federico Mayo
(avui, Alexandre Galí) i Ramon Albó, aprovat per
la Comissió d’Urbanisme el 15 de desembre de
1955.
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44. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Escòcia,
Arnau d’Oms i Felip ll, aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 30 de desembre de 1960.
45. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Cardenal
Tedeschini, Pardo, Ignasi de Ros i Concepció
Arenal, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
18 de novembre de 1969.
46. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Sant Antoni
Maria Claret i carrers Felip ll i Concepció Arenal.
47. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Concepció Arenal, Dublín, Hilaturas (avui, Fabra i
Puig) i passeig de Fabra i Puig, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 13 i 17 de juny de
1958.
48. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana,
carrers Juan de Garay i Garcilaso, aprovada pel
Plenari de l’Ajuntament el 30 de juny de 1960.
49. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana i
els carrers Dublín, Pegaso i Portugal, aprovada
pel Plenari de l’Ajuntament el 19 de juliol de
1971.
50. Pla parcial Porta aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 6 de maig de 1965 i amb l’ordenació
complementària següent:
50.1 Ordenació de l’illa limitada pel passeig
Verdum, i carrers Formentor, Alcúdia i Valldemossa, aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 19 de febrer de 1968.
51. Pla parcial Casa Ensenya –1a. fase–, limitat pel
pg. de Valldaura i carrers en projectes, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 18
de febrer de 1964.
52. Pla parcial Casa Ensenya –2a. fase–, limitat pels
passejos de Valldaura, Verdum, Urrutia, carrer en
projecte i límits sud i est de la 1a fase, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 6 d’octubre de
1970.
53. Pla parcial Casa Ensenya –3a. fase–, limitat pels
passejos de Valldaura i Fabra i Puig, carrer Villalba (avui, Vilalba dels Arcs), aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.
54. Pla parcial de la Vall d’Hebron limitat pel passeig
de la Vall d’Hebron, 2n Cinturó i prolongació av.
del Jordà, aprovat pel Consell de Ministres el 9
d’abril de 1976.
55. Polígon Canyelles, situat entre la Via Favència i
la carretera Alta de les Roquetes, aprovat per la
Comissió d’Urbanisme el 20 d’octubre de 1964.
56. Barriada de la Guineueta, limitada pel passeig
de Valldaura, zona de parc amb els Torrents del
Valent i Canyelles, com a eix i prolongació de la
Via Favència, aprovada per la Comissió Central
de Sanitat Local el 16 de juliol de 1956.
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57. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Artesania,
Mina de la Ciutat, Alcántara i Garellano (avui, Garigliano), aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el
12 de març de 1969.
58. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana i
Agullós i ramal superior Meridiana, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme l’1 d’agost de 1968.
59. Illa limitada pels carrers Borrell, Buenos Aires, av. de
Sarrià i av. Infanta Carlota (avui, Josep Tarradellas)
60. Illa limitada pels carrers prolongació de Joan
Güell, passatge Serra i Arola, Galileu i Pl. Salvador
Anglada (avui, de Sants).
61. Sector amb front al carrer General Almirante, entre
pl. Ildefons Cerdà i FC.
62. Ordenació de l’illa limitada pel passeig Fabra i
Puig, carrer Alcántara i av. Meridiana.
63. Front d’illa als carrers Sant Adrià i Josep Soldevila.
64. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Encarnació, Legalitat, Escorial i Alegre de Dalt aprovada
pel Plenari de l’Ajuntament el 8 de març de 1962.
65. Sector davant del passeig Calvell, entre carrer Ferrocarril i ptge. Aymà.
66. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Muntaner,
de l’Avenir i Santaló, aprovada pel Plenari de
l’Ajuntament el 25 de gener de 1972.
67. Illa limitada per l’av. Generalísimo Franco (avui,
Diagonal) i carrer Villarroel, Buenos Aires i Urgell,
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 27 de setembre de 1964.
68. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Alumini,
Alts Forns, Energia i Enclusa, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 18 de maig de 1971.
69. Illa limitada pels carrers Alumini, Energia, Alts
Forns i terme de l’Hospitalet.
70. Barriada Eduard Aunós, entre el passeig de la
Zona Franca i carrers Cisell i Ulldecona.
71. Pla parcial Ciutat Meridiana, aprovat per la Comissió d’Urbanisme.
72. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Bartomeu
Pi, Gavà, Mossèn Amadeu Oller i Viladecans,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 26 de
juliol de 1956.
73. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Drassanes,
passeig Marítim i passeig Nacional, aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 25 de juny de 1960,
dins del Pla parcial Barceloneta.
Annex ll
1. Pla parcial del polígon Milans del Bosch, executat pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Va
ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 de
desembre de 1968 i posteriorment modificat el 31
de març de 1971.

2. Pla parcial del sector sud del passeig de la Vall
d’Hebron, limitat pel passeig de la Vall d’Hebron
carrer Lisboa i eix viari oriental d’Horta, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 17 de desembre
de 1968.
3. Polígon Bon Pastor, limitat pels carrers Sant Andreu, riu Besòs, carrer en projecte, carrer de Biosca, carrer en projecte, pg. Enric Sanchís, carrer
d’Estadella i carrer en projecte.
4. Polígon Trinitat Vella, executat pel Ministeri de
l’Habitatge.
5. Barri Roquetes, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 13 de desembre de 1957 i executada pel
Patronat Municipal de l’Habitatge.
6. Barri de la Guineueta, entre el passeig de Valldaura, zona de parc amb els Torrents de Valent
i Canyelles, com a eix i prolongació de la Via Favència fins a la seva trobada amb el passeig Valldaura, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 20
d’abril de 1956 i executat pel Patronat Municipal
de l’Habitatge.
7. Barri de la Trinitat Nova, situat entre la Via Favència, línia FC i carretera d’enllaç amb el barri
Roquetes, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
el 13 i 17 de juny de 1958 i executat pel Ministeri
de l’Habitatge.
8. Nucli d’habitatges Montbau, delimitat pel passeig
de la Vall d’Hebron i carrers Arquitectura, Vayreda
i de l’Harmonia, executat pel Patronat Municipal
de l’Habitatge, segons ordenació aprovada per
la Comissió d’Urbanisme el 13 de desembre de
1957, rectificat el 2 de juliol de 1962.
9. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Menéndez
y Pelayo (avui, Torrent de l’Olla), Nil Fabra, Pérez
Galdós, i pl. de Lesseps, executada pel Patronat
Municipal de l’Habitatge.
10. Polígon Sant Martí, limitat pels carrers Guipúscoa,
Puigcerdà, Huelva, Cantàbria, Maresme i Prim,
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 10 de març de 1962 i executada per
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
11. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Menéndez
y Pelayo (avui, Torrent de l’Olla), Pérez Galdós i
Nil Fabra i plaça Lesseps, executada pel Patronat
Municipal de l’Habitatge.
12. Grup d’habitatges «El Polvorí».
13. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Santander,
Alarcón, Via Trajana i línia FC, executada pel Ministeri de l’Habitatge.
14. Polígon Can Clos, segons ordenació executada
pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

Badalona
Annex I
1. Illes limitades per av. del Congrés Eucarístic, av.
Alfons Xll, límit zona 16 i av. Marquès de Montroig, segons ordenació del Pla parcial del polígon
núm. 1 de la Comissió d’Urbanisme de Badalona,
aprovat el 24 de març de 1961 i 10 de març de
1962.
2. Finca propietat de Cros, S.A., entre els carrers Alfons Xll, av. del Congrés Eucarístic i Marquès de
Mont-roig, situada al Pla parcial del polígon núm. 1
de la Comissió d’Urbanisme.
3. Illa limitada per la carretera antiga de València,
carrer Ponent i límits amb parc urbà i zona 14b, situada dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 12 de novembre de 1970.
4. Illa limitada per l’autopista A-19, av. de l’Escorxador, av. Alfons Xlll i carrer Can Clorís, situada
dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 12 de novembre de 1970.
5. Illes limitades per la carretera de Sant Adrià, carrers París, Escorial, límit sistema 7a, av. Pius Xll, pl.
Trafalgar i Sant Salvador, dins del Pla parcial Llefià,
aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’abril
de 1967.
6. Illa limitada pels carrers Pius Xll, Bordeus, Lope de
Vega i terme de Sta. Coloma de Gramenet, dins
del Pla parcial Llefià, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’abril de 1967.
7. Illa limitada pels carrers Ramiro de Maeztu, Lope
de Vega, i av. en projecte situada en el Pla parcial
Llefià.
8. Illes limitades per la ronda Sant Antoni de Llefià,
av. Marquès de Sant Mori i carrers Madrid, Pérez
Galdós, Eivissa, límit sistema 7b, carrer Europa,
Lourdes i Muntanya, situades dins del Pla parcial
Llefià.
9. Illa limitada per l’av. Marquès de Sant Mori, av. Dr.
Bassols, carretera Antiga de València, carrer de la
Mina, Natzaret, Sagrada Família i Reus, dins del
Pla parcial Llefià.
Annex ll
10. Illes limitades pels carrers av. del Dr. Bassols, Marquès de Sant Mori, carrer Juan Valera i carretera
Antiga de València, situades dins del Pla parcial
Llefià.
11. Illa limitada pels carrers av. Marquès de Sant Mori,
av. Dr. Bassols, carrer Londres i Juan Valera, situada dins del Pla parcial Llefià, segons ordenació
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament en desenvolupament del Pla parcial.
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Castelldefels

12. Illes limitades per la ronda de Sant Antoni de Llefia,
carrer Londres, Juan Valera i carrer Oceania límit
parc urbà i terme de Sta. Coloma de Gramenet,
dins del Pla parcial Llefià, segons ordenació aprovada pel Plenari de l’Ajuntament en desenvolupament del pla parcial.
13. Superilla limitada per l’av. Lloreda, rambla Sant
Joan, prolongació Marquès de Sant Mori, av. Catalunya i límit sistema 7b, situada al Pla parcial Caritg.
14. Pla parcial Montigalà-Batllòria, aprovat pel Ministeri de l’Habitatge el 22 d’octubre de 1969 i limitat
per la rambla Sant Joan, carrer Burgos, av. Puigfred, Batllòria, autopista A-19, av. Martí Pujol, camí
a Sant Jeroni i Cinturó Comarcal.

Cerdanyola

Annex lll
1. Barri de Sant Roc, limitat pels carrers Primavera,
av. Alfons Xll, av. del Congrés Eucarístic, av. Alfons Xlll i carrers Covadonga i Simancas, segons
ordenació del Pla parcial del polígon núm. 1 de la
Comissió d’Urbanisme a Badalona i executat per
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
2. Illa limitada per carrer Alfons Xll, carrer Sant Lluc,
av. Marquès de Mont-roig i finca Cros, S.A., segons ordenació del Pla parcial del polígon núm.
1 de la Comissió d’Urbanisme i executat pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
3. Grup Sant Jordi, limitat pel carrer Sant Bru (Nll), carrer Triomf, carrer Rebero i carrer Goveller,
segons ordenació executada per l’Obra Sindical
de la Llar i Arquitectura i el Patronat Municipal de
l’Habitatge.
4. Illes limitades per carretera N-ll i carrers Jaume
Ribó, Eduard Marquina i Jacinto Benavente, segons ordenació executada pel Patronat Municipal
de l’Habitatge.
5. Illa limitada pels carrers Ausiàs March, Baldomer
Solà, Garriga i límits zones 13b i 17b, segons ordenació executada per l’Obra Sindical de la Llar i
Arquitectura.
6. Illes limitades pel ptge. de la Glòria i ronda Sant
Antoni de Llefià, segons ordenació executada pel
Patronat Municipal de l’Habitatge.
7. Illa limitada pels carrers Hipòlit Lázaro, Isaac Albéniz, av. Caritg i Escoles, situada al Pla parcial
Caritg, segons ordenació executada per l’Obra
Sindical de la Llar i Arquitectura.
8. Illa limitada pels carrers Zumalacárregui (avui, Dr.
Robert), Rubió i Ors, Camí del Molí de la Torre i
Via Transversal, segons ordenació executada per
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
9. Unitat Veïnal d’Absorció Pomar, segons ordenació
executada per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Annex I
1. Pla parcial Canaletes, limitat per la riera de Sant
Cugat, passeig d’Horta límit de Pla parcial Altimira
i urbanització Eixample, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 19 de novembre de 1969.
2. Pla parcial Altimira, limitat pel passeig d’Horta,
ronda de Circumval·lació, urbanització Eixample i
límits del Pla parcial Canaletes, i zona de Desenvolupament Urbà (19), aprovat pel Ministeri de
l’Habitatge el 10 de maig de 1973.
3. Pla parcial Fontetes, limitat per ronda de Circumval·
lació, línia FC, riu Sec i av. Primavera, aprovat per
la Comissió d’Urbanisme el 18 de gener de 1960.
4. Illa limitada pels carrers Indústria, Fontetes, av.
Primavera i parc urbà, amb ordenació inclosa al
Pla parcial Sant Iscle (entre els carrers Vicente
Trenor, Sant Martí, Riu Sec, Cervantes, González,
Fontetes i av. Primavera), aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 14 de juny de 1972.
5. Illes situades al Pla parcial Parcers, aprovat per la
Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.
6. Pla Parcial Can Serraparera, limitat pels carrers
Camp, Felicià Xarau, Sant Antoni, Francolí, Pirineu, Diagonal, Clota, av. Roma, Sevilla i Agrupaments, segons ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 23 de febrer de 1967.
7. Illa limitada pels carrers Felicià Xarau, parc urbà,
Bona Sort i Sant Camil, amb ordenació aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 19 de novembre
de 1974.
8. Illa limitada pels carrers Felicià Xarau, passeig de
Cordelles, Roserar, Bona Sort, parc urbà i agrupament, amb ordenació inclosa al Pla parcial Cardellá Xarán, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
el 19 de novembre de 1974.
9. Pla parcial Gorgs, limitat per l’av. Flor de Maig i
carrers Santa Rosa, Sant Ramon i Àliga, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de
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Annex I
1. Pla parcial Can Vinadé, per executar pel Patronat
Municipal de l’Habitatge segons el Pla d’Ordenació aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 20
de juliol de 1970.
Annex ll
1. Illa limitada pel carrer Pietat, av. Manuel Girona i
parc urbà.

1973 i 23 de desembre de 1975.
10. Illa limitada per l’av. Primavera, carrer Jardí i parc
urbà, i límit zona 20a/7.
11. Illa limitada pels carrers Verge del Pilar, Anselm
Clavé, Sant Enric i Sta. Maria.
12. Illa limitada pels carrers Reis, Orient, av. Primavera
i parc urbà.
13. Illa limitada pels carrers sant Salvador, passeig de
Cordelles, Sant Martí i Foment.
14. Illa limitada entre els carrers passeig de Cordelles,
Bona Sort, Sant Antoni i Santa Marcel·lina.
Annex ll
1. Polígon Badia, limitat per l’autopista B-30 i els
termes de Sta. Maria de Barberà i Sabadell, executat pel Ministeri de l’Habitatge.
Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Santa Marcel·lina, de l’Església, Llorer, Sant Antoni i parc urbà.
2. Illa limitada pels carrers Clota i parc urbà.

Cornellà de Llobregat
Annex I
1. Ciutat satèl·lit de Sant lldefons, limitada per l’av. V.
Martorell (avui, Salvador Allende), terme d’Esplugues, av. de la Línia Elèctrica, carrer Mossèn Andreu (avui, Berguedà), carrer Miranda i av. de Sant
lldefons, amb Pla parcial aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 7 de juliol de 1959.
2. Illa limitada per les Av. de José Antonio (avui, d’Esplugues), av. de Sant lldefons, av. de la Línia Elèctrica i carrer Les Garrigues, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 13 de juliol
de 1968.
3. Illa limitada pels carrers Mossèn Andreu, República Argentina, Ramoneda i Travessera, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
21 de desembre de 1974.
4. Illa limitada per l’av. Vicenç Martorell i carrers Bonestar, Anoia i Empordà, amb ordenació aprovada
per la Comissió d’Urbanisme l’1 de desembre de
1970 i 1 de juliol de 1968.
5. Illa limitada per l’av. Sant lldefons, av. Vicenç Martorell i carrers Bonestar i carrer Empordà, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
18 d’abril de 1972.
6. Illa limitada per l’av. de Vicente Martorell, av. de
Sant lldefons, línia Renfe i urbanització Lindavista,
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’abril de 1967.

7. Illa limitada per l’av. de José Antonio, av. del Parc,
carrer Miranda i carrer Costa Brava, amb ordenació aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 27
de gener de 1972, en desenvolupament de les
Ordenances municipals d’edificació.
8. Illa limitada per l’av. de José Antonio, Pius Xll i ptge.
Destraleta, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el
27 de desembre de 1973, en desenvolupament
de les Ordenances municipals d’edificació.
9. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrers Iscle
Soler i prolongació del carrer Ripollès i zona 7a,
amb ordenació aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 23 de juliol de 1975 en desenvolupament
de les Ordenances municipals d’edificació.
Annex ll
1. Illes limitades pels carrers Joan Fernández, Feliu
i Codina i av. de les Flors, amb ordenació executada per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
2. Polígon Fontsanta, limitat pels carrers Priorat,
Terra Alta, Penedès i carretera a Sant Joan Despí,
amb ordenació executada pel Ministeri de l’Habitatge.
Annex lll
1. Urbanització Lindavista, limitada per l’av. Vicenç
Martorell, carrers Empordà i Bonavista i línia Renfe.
2. Illa limitada per l’av. José Antonio, carrer Les Garrigues i av. de la Línia Elèctrica (Lucas i Alsina).
3. Illes limitades pels carrers Frederic Soler, República Argentina, Mossèn Andreu i Catalans (Darsa).

Esplugues de Llobregat
Annex I
1. Illa limitada pels carrers Montesa, Sant Antoni
Maria Claret, Sant Joan i av. de José Antonio, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
l’1 de març de 1972.
2. Illa limitada pels carrers Puritans, Carme, av. José
Antonio (avui, Cornellà) i el Mercat Municipal, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 18 d’abril de 1972.
3. Illa limitada per l’autopista ll i els carrers Ignasi Iglesias i Tomás Bretón, amb ordenació definida pel
Pla parcial Gallo, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 6 d’abril de 1973.
4. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrer Santiago Ramón y Cajal i límits sistemes 7c i 6c, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 3 de febrer de 1972.
5. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrers
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Montserrat i Sometents i límit Sistema 7b, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 5 de novembre de 1962.
6. Illa limitada pels carrers Jocs Florals, Molí, Ciutat
de l’Hospitalet i límit sistema 7b, amb ordenació
definida pel Pla parcial Can Vidalet aprovat per la
Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.
7. Illa limitada pels carrers Verge de la Mercè, Eucaliptus, Maladeta i José Poros.
Annex ll
1. Illa limitada pels carrers Vidal i Ribas, Eucaliptus
i sistemes 7a i 6b (grup d’habitatges Cadí), amb
ordenació executada per l’Obra Sindical de la Llar
i Arquitectura.
Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Àngel Guimerà, Tomás
Bretón, Gaspar Fàbregas i sistema 7a.

Gavà
Annex I
1. Illa limitada pels carrers Sta. Teresa, Sant Joan i
carrer Begues, compresa al Pla parcial del sector
urbà, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 14
de febrer de 1963.
2. Sector qualificat a la zona 18 de la superilla delimitada per l’av. del Duc de Carrero Blanco (avui,
Diagonal), carrer Sant Pere, av. Joan Carles I i prolongació del carrer Sta. Teresa, compresa al Pla
parcial del sector urbà, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 14 de febrer de 1963.
3. Illa limitada pels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Antoni Maria Claret, av. Àngela Roca
i sistema 7a, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de desembre de 1965.
4. Illa limitada pels carrers Ángeles Mestre, av. Joan
Carles I i zona 13b, compresa al Pla parcial del
sector Urbà, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
el 14 de febrer de 1963.
5. Illa limitada per l’autovia a Castelldefels, av. Bertran i Musitu, carrer Salou i parc urbà, comprès
al Pla parcial La Pineda, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 30 d’octubre de 1962.
Annex ll
1. Sector Can Pere Bori, limitat per la carretera de
Begues, General Sanjurjo (avui, Pi i Margall), av. de
l’Aramprunyà, carrer Sta. Teresa i zona 13b.
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l’Hospitalet de Llobregat
Annex I
1. Illa limitada per la línia Renfe, terrenys de «La Remunta», carrer Rei En Jaume i riera del Canyet,
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de novembre de 1961.
2. Illa limitada pels carrers Josep Prats, Francisco
Moragas, Provença i Marina, amb ordenació aprovada pel Consell de Ministres el 21 de febrer de
1969, dins del Pla parcial del sector centre.
3. Illes limitades per les av. del Generalísimo Franco
(avui, Enric Prat de la Riba) i de l’Alcalde Matías
de España Muntadas (avui, Carrilet), rambla de la
Marina i carrer Vigo, amb ordenació aprovada pel
Ministeri de l’Habitatge el 8 de maig de 1972.
4. Illa limitada pels carrers Floridablanca, Tomás
Giménez, Belchite i Simancas, amb ordenació
aprovada per l’Ajuntament el 7 d’octubre de 1968
(aprovació confirmada pel Ministeri de l’Habitatge
el 31 de gener de 1970).
5. Polígon Can Serra, limitat per l’av. de l’Electricitat,
av. d’Isabel la Catòlica, línia Renfe i carretera a
Esplugues, amb ordenació aprovada en l’última
reforma per la Corporació Metropolitana el 31 de
març de 1977.
6. Illa limitada pels carrers Alexandria, Tarongers,
Hierbabuena i av. de l’Electricitat, amb ordenació
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 3 de setembre de 1974.
7. Illa limitada per l’av. del Generalísimo Franco (avui,
Enric Prat de la Riba) i carrers Mare de Déu de la
Salut, Alcalde Matías de España Muntadas (avui,
Carrilet) i Ciutat Comtal, amb ordenació aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 23 de febrer de
1967.
8. Illa limitada per l’av. del Generalísimo Franco (avui,
Enric Prat de la Riba) i els carrers Fabregada,
Migdia i Castillejos, amb ordenació aprovada per
la Comissió d’Urbanisme l’1 de juliol de 1959.
9. Pla Parcial Provençana (sector 2), limitat per l’av. del
Generalísimo Franco (avui, Enric Prat de la Riba) i
els carrers Ciutat Comtal, Pius Xll i Alcalde Matías
de España Muntadas (avui, Carrilet), amb ordenació
aprovada per l’Ajuntament el 22 d’agost de 1966.
10. Illa limitada pels carrers Jansana, Amadeu Torner,
Alcalde Matías de España Muntadas (ermita) i
av. Vilanova, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de juliol de 1964.
11. Illa limitada pels carrers Riera Blanca, Sta. Eulàlia,
Martí i Codolar i Santiago Ramón y Cajal, amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el
17 d’agost de 1971.

12. Illa limitada pels carrers Aprestadora, Quarter de
Lepant, Granvia i límit parc urbà i grup escolar,
amb ordenació aprovada per la Corporació Metropolitana el 28 d’abril de 1976.
13. Illa limitada pels carrers Amadeu Torner, Aprestadora, Rosell i Travessia Industrial amb ordenació
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 18 de febrer de 1964.
14. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. Menéndez Pidal, carrer les Planes i límit parc urbà,
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de juny de 1960.
15. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. Masnou,
carrer Clavells i límit equipaments, amb ordenació
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 23 de
maig de 1973.
16. Illa limitada pels carrers Pedraforca, Primavera,
Castellvell i av. Masnou, amb ordenació aprovada
pel Plenari de l’Ajuntament el 21 de setembre de
1966.
17. Illa limitada per l’av. Miraflors, Llevant, Pedraforca i
Bòbiles, amb ordenació aprovada per la Comissió
d’Urbanisme el 19 de setembre de 1969.
18. Illa limitada pels carrers Radi, Alps, Crucero Baleares (avui, Ventura Gassol) i av. Vilafranca, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 17 de gener de 1969.
19. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. del Parc i
carrer Ibèrica i Empecinado, amb ordenació aprovada el 19 de desembre de 1972.
20. Polígon Bellvitge, limitat per la Granvia, av. Vilanova, Travessera Industrial, av. Mare de Déu de
Bellvitge i límit zona 14a, amb ordenació aprovada
en l’última remodelació per la Corporació Metropolitana l’11 de maig de 1977.
21. Illa limitada pels carrers Mestre Candi, Generalísimo Franco (avui, Enric Prat de la Riba), Miquel
Romeu i av. de l’Alcalde Matías de España Muntadas (avui, Carrilet), amb estudi de detall aprovat
per la Corporació Metropolitana de Barcelona el
24 de febrer de 1977.

Molins de Rei

Annex ll
1. Polígon Onésimo Redondo, executat per l’obra
Sindical de la Llar i Arquitectura.
2. Polígon Pedrosa, promogut pel Ministeri de l’Habitatge.
3. Polígon Gornal, executat pel Ministeri de l’Habitatge.

Annex I
1. Pla parcial de la zona «Sota Castell», aprovat per
la Comissió d’Urbanisme el 19 de novembre de
1974.

Annex lll
1. Illa limitada per la Granvia i els carrers Riera
Blanca, Arquitectura i Literatura.

Annex I
1. Pla parcial Cal Saio, limitat pels carrers Lo Gaiter
del Llobregat, av. Almirante Carrero Blanco (avui,

Annex l
1. Pla parcial de l’hospital, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme l’1 de juliol de 1969.
2. Pla parcial Can Roca, limitat pels carrers Alfons ll
d’Aragó, plaça de la Creu, Balmes, plaça Pius Xll
i línia Renfe, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
el 6 de maig de 1966.
3. Pla parcial de l’illa Riera Bonet - Sant Pere Romaní, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 19
d’agost de 1963.

Montcada i Reixac
Annex l
1. Pla parcial Cuyàs (sector d’habitatges), entre el
terme de Barcelona i el polígon industrial del mateix nom, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el
14 de juny de 1972.
Annex ll
1. Illa limitada per l’av. Gral. Mola, línia Renfe i carrer
en projecte segons ordenació executada per
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Montgat
Annex l
1. Pla parcial del Turó de Montgat, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 23 de febrer de 1967.
Annex ll
1. Sector limitat pel Camí Vell a Tiana, av. Jordana,
terme de Tiana i zona 10a/9.
2. Sector Turó del Sastre.

Papiol

El Prat de Llobregat
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Onze de Setembre), sector industrial de l’Estruch
i carretera de la Marina, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 10 de novembre de 1967.
Annex ll
1. Unitat Veïnal d’Absorció Sant Cosme, limitada
per l’av. Almirante Carrero Blanco (avui, Onze de
Setembre), prolongació de l’av. del Remolar, zona
afectada per l’aeroport i parc urbà. Ha estat executat per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Ripollet
Annex I
1. Pla parcial Torrent, limitat per la carretera a Santiga, carrers Cerdanyola (en projecte) i Sant Llorenç, escola Josep M. Ginesta, zona 19, av. en
projecte, prolongació carrer Sant Esteve i zones
7a i 13b, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el
23 de desembre de 1968.

ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 7 de desembre de 1959, Ple del 23 de febrer de
1960, dins del Pla parcial Fonollar.
3. Barri Ciutat Cooperativa, format pels polígons
Joan Maragall i Ramon Llull, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 8 de març de 1967 i 14
d’octubre de 1963, respectivament.
Annex ll
1. Unitat Veïnal d’Absorció «Cinco Rosas» (avui,
Camps Blancs), limitada per la ronda de Sant
Ramon i av. División Azul (avui, Aragó), executada
per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
2. Illa limitada pels carrers Lluís Pascual Roca, Pedro
Gual Villalbí (avui, Pintor Joan Miró) i zona 13b,
segons ordenació executada per l’Ajuntament.

Sant Cugat del Vallès

Sant Adrià de Besòs

Annex I
1. Pla parcial Sant Joan, comprès entre l’autopista
B-30, línia FC i carrer en projecte, aprovat per la
Comissió d’Urbanisme.

Annex I
1. Pla parcial Sant Joan Baptista, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 30 de desembre de 1960.
2. Pla parcial San Olegario, aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 15 de novembre de 1969.
3. Pla parcial de la Peça separada del barri Besòs,
aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 14 de febrer de 1963.

Annex II
1. Sector segregat del Pla parcial Sant Josep i comprès entre la línia FC, autopista B-30 i carrer en
projecte.
2. Illa limitada per rambla Ribatallada, Frederic Moragas i Àngel Guimerà.
3. Illes limitades per la carretera a Rubí, Sant Magí,
Escoles, de la Creu i línia FC.

Annex II
1. Pla parcial La Mina, executat pel Patronat de l’Habitatge de Barcelona.
2. Pla parcial Llevant Nord, executat pel Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona.
Annex lll
1. Pla parcial Marina Besòs.

Sant Boi de Llobregat
Annex I
1. Illa limitada pels carrers Eusebi Güell, Providència,
Rosselló i Ntra. Sra. de la Cabeza, amb ordenació
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 16 de
juliol de 1970.
2. Barri Casablancas, limitat per la carretera C-245,
rda. de Sant Ramon, carrer Màlaga i zona 19, amb
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Sant Feliu de Llobregat
Annex I
1. Pla parcial Falguera, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 20 de setembre de 1965.
2. Edifici singular situat a la cantonada del carrer
Joan Batllori i carretera N-ll, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 7 d’agost de 1967.
3. Illa limitada pels carrers Sant Josep, Riera de la
Salut, Falguera i Rupert Lladó, amb estudi de detall aprovat definitivament el dia 9 de novembre de
1976.
Annex II
1. Illa limitada per la carretera Sansón i els carrers
Teodoro Illera, Eduardo Castells (avui, Europa) i
prolongació de l’av. Marquesa de Castellbell.
2. Illa limitada per l’av. Marquesa de Castellbell i els

3.

4.

5.
6.

7.

carrers Riera de la Salut, Ruiz de Alda (avui, Can
Calders) i Francisco Sáez.
Illa limitada per l’av. del General Manso i els carrers
Calvo Sotelo (avui, Carles Buigas), Joan de Batlle i
límit zona 19.
Illa limitada per l’av. Marquesa de Castellbell i els
carrers Santa Creu, prolongació Comte Vilardaga i
Escoles.
Illa limitada pel carrer Hospitalet, línia Renfe, col·
legi Gaudí i Canal de la Infanta.
Illa limitada per la prolongació del carrer Sant
Josep, col·legi Model, Riera de la Salut i límit zona
13 b.
Illa limitada pels carrers Sant Josep, Falguera, Samaranch i límit parc urbà.

Sant Joan Despí
Annex I
1. Polígon residencial Llevant, limitat per l’av. Barcelona, Mare de Déu de la Mercè, Àngel Guimerà,
John F. Kennedy i l’Hospitalet de Llobregat, amb
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 30 d’octubre de 1962.
Annex ll
1. Illa limitada pels carrers Frares, Sant Francesc
d’Assís i Sant Francesc de Sales.

Sant Just Desvern
Annex I
1. Illa limitada per la carretera N-ll, i els carrers Indústria, Creu i prolongació Bovedillas, d’ordenació
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de
febrer de 1972.
2. Illa limitada per la carretera N-ll, av. de la Fontsanta
(avui, Doctor Ribalta.), prolongació rambla Modolell i carrer sense nom, amb ordenació aprovada
per la Comissió d’Urbanisme el 27 de setembre
de 1972.
3. Illa limitada pels carrers Nord, Creu, Muntanya i
parc de la Fontsanta, amb ordenació inclosa possiblement al Pla parcial del Nucli Antic de Sant
Just, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 30
d’octubre de 1962, i en part aprovat per l’esmentada Comissió d’Urbanisme el 30 de novembre de
1972.

Sant Vicenç dels Horts
Annex I
1. Illa limitada pels carrers Llobregat, Jacint Verdaguer, Puigmal i av. FC, amb ordenació aprovada
per la Comissió d’Urbanisme.
2. Illa limitada pels carrers José Antonio (avui, Barcelona), carretera a Sant Boi i zona 8a), aprovat per
la Comissió d’Urbanisme.
Annex ll
1. Polígon Llinás, limitat pels carrers Cementiri, La
Corunya i zona 19 i sistema 6b, construït per
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.
Annex lll
1. Polígon La Vinyala, limitat pels carrers Sant Josep,
General Mola (avui, Miguel Hernández), Abadessa
Reverter i en projecte.
2. Illa limitada pels carrers Llobregat, Núria, Balmes i
av. FC.
3. Barri Serral, que comprèn dues illes situades entre
la carretera a Sant Boi i els carrers Agricultura i
Serral.
4. Illa limitada pels carrers Jacint Verdaguer, Indústria, FC i sistema 7b.
5. Illa limitada pels carrers Comerç, Serral, carretera
a Sant Boi i zona 19.
6. Illa limitada per la carretera a Sant Boi i zones 19 i
12 i sistema 7a (illa Ateneu).

Santa Coloma de Gramenet
Annex I
1. Illa limitada pels carrers Mallorca, Còrdova i límit
protecció sistemes (9), segons ordenació executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
2. Illa limitada pels carrers Còrdova, Menorca i límit
protecció sistemes (9), segons ordenació executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
3. Illa limitada pels carrers Còrdova i Cabrera i límits
sistemes de protecció (9) i lliure permanent (26),
segons ordenació executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
4. Illa limitada pels carrers prolongació, Ramon Berenguer, Extremadura, Castella i parc urbà, amb
ordenació en tràmit d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
5. Illa limitada pels carrers Extremadura, Castella i
parc urbà, amb ordenació en tràmit d’execució
pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
6. Illa limitada pels carrers Castella, Almogàvers i
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límits dels sistemes d’agrupament i lliure permanent, amb ordenació en tràmit d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
7. Illa limitada pels carrers Almogàvers, Laredo i sistema d’agrupament, i amb ordenació en tràmit
d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
8. Illa limitada pels carrers Almogàvers, Galícia,
Múrcia i zona 20a/9, amb ordenació en tràmit
d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
9. Illa limitada pels carrers Juli Garreta, av. Baró i
parc urbà comercial, segons ordenació executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
10. Illa limitada pels carrers Enric Morera, av. Baró i
parc urbà, segons ordenació executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
11. Illa limitada pels carrers Lluís Millet, Jaume
Balmes, parc urbà i zona de remodelació, amb
ordenació executada pel Patronat Municipal de
l’Habitatge.
Annex ll
1. Illa compresa entre els carrers Mallorca, Cervantes, Rabelais, Eiximenis i parc urbà.
2. Illa limitada pels carrers Aragó, Ramon Berenguer
(Galícia) i Almogàvers.
3. Front d’illa als carrers Aragó i Balears.
4. Illa limitada pels carrers av. de Catalunya, passatge Sedó, prolongació ptge. Sagrada Família i
carrer Singuerlín.
5. Illa limitada per la carretera Font de l’Alzina, passatge Tarragona i estació transformadora.
6. Illa limitada pels carrers Lleida, Isaac Albéniz i límits protecció de sistemes i zona 22a/9.
7. Illa limitada pels carrers Isaac Albéniz, ptge. Tarragona i protecció de sistemes (9) i estació transformadora.
8. Illa limitada per la carretera Font de l’Alzina, Juli
Garreta, av. Baró i Enric Morera.
9. Illa limitada pels carrers Aragó, Almogàvers, Galícia i Biscaia.
10. Illa limitada pels carrers Víctor Hugo, Girona, Anselm de Riu i Nobel.
11. Illa limitada pels carrers Àngel Guimerà, av. Banús
Baixa i av. del Caudillo (avui, Generalitat), i sistema
d’equipament.
Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Cultura, av. de Santa Coloma i Torre Balldovina, amb ordenació aprovada
per la Corporació Metropolitana el 24 d’abril de
1975.
2. Fronts d’illa als carrers Mossèn Jacint Verdaguer,
av. de Santa Coloma i av. del Caudillo (avui, Ge-
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neralitat), amb ordenació inclosa al Pla parcial Balldovina, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el
23 de febrer de 1967.

Viladecans
Annex I
1. Grup d’habitatges Sant Jordi, limitat pels carrers
Balmes, av. Germans Gabrielistes, grup escolar
Germans Gabrielistes i carretera de la Vila, segons
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme
el 6 de novembre de 1967.
2. Poblat Roca, limitat pels carrers Gavà, General
Goded (avui, Doctor Ferran i Clua), av. Lluís Moré
del Castillo i av. Dr. Fleming, segons ordenació
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 8 d’abril
de 1960.
3. Illa limitada per l’av. Lluís Moré del Castillo, av. del
Dr. Fleming, carrer Gavà, i av. Sant Llorenç, segons ordenació executada amb subjecció al Pla
parcial del sector oest aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el 8 d’abril de 1960.
4. Illa limitada pels carrers Dr. Fleming, Gavà, Gral.
Goded (avui, Doctor Ferran i Clua) i carretera
C-245.
5. Illa limitada pels carrers Gavà, General Goded,
prolongació carrer Agricultura i carretera C-245.
6. Illa limitada per av. Can Palmer, av. de Can Batllori,
carrer Comerç i zona 16.
Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Josep Abril, prolongació
av. Llorell, barri de Can Batllori i zona 19 (sector
telefònic).
2. Illa limitada pels carrers Gavà, Sant Josep, carretera C-245 i prolongació av. Agricultura.
3. Illa limitada per la rambla Modolell, carrer Sta.
Teresa i Sant Marià i prolongació carrer Sant Sebastià.
4. Illa limitada pels carrers Palmeres, Parròquia i
Mestres, i av. Lluís Moré del Castillo.

Annex IV
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Modificacions de les
Ordenances Metropolitanes
d’Edificació

Badalona

tindrà una cobertura de 250.000.000 pessetes,
i excepcionalment, fins a 500.000.000 pessetes
quan s’apreciïn els supòsits esmentats, en resolució motivada, l’existència d’elements de greu
risc.
Transcorreguts cinc anys des de l’entrada en vigor
de la modificació de l’esmentat article, les quantitats assegurades seran objecte de revisió mitjançant acord de l’Ajuntament Ple.

• Modificació de l’article 125 de les
OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme
municipal de Badalona. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1989
de 23/12/94).
Art. 125. Grues-torre. (es modifica la condició 4ª
de l’article 125.1 en el sentit de limitar la
responsabilitat civil a cobrir per pòlissa
d’assegurança, a efectes d’atorgament de
llicència d’instal·lació i ús de grues-torre)
4a. Els danys de qualsevol gènere que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estància
a l’obra es cobriran amb pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil limitada amb els següents
graus:
1. Grues que no sobrepassin els límits del solar:
69.000.000 pessetes.
2. Grues que sobrepassin els límits del solar volant per sobre d’altres finques no edificades:
69.000.000 pessetes.
Aquestes quanties seran revisables anualment.
3. Grues que sobrepassin els límits del solar volant
per sobre d’altres finques edificades:
• 100.000.000 pessetes si l’obra en construcció
té fins a dues plantes d’alçada.
• 125.000.000 pessetes si l’obra en construcció
té entre dues i cinc plantes d’alçada.
• 200.000.000 pessetes si l’obra en construcció
té més de cinc plantes d’alçada.
4. Si les grues sobrepassen els límits del solar
volant per sobre d’altres finques destinades a
zones verdes, vials, equipaments, etc. (col·legis,
zones esportives, i altres equivalents), la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil limitada

Nombre de plantes pis
Nombre de
persones
per planta

Fins 4

Barcelona
• Modificació de l’article 71.3 de les
OO.MM. d’Edificació, a Barcelona. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de desembre de 1990
(DOGC núm. 1423 de 25/03/91).
Art. 71. Escales. (es modifica l’apartat 3)
1. Els graons de les escales d’ús comú a diversos habitatges, tindran, com a mínim, 0,26 m. d’estesa
o petja (sense comptar amb la motllura) i, com a
màxim, 0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la
construcció de replans o replanells partits. En els
trams corbs, la mida de l’estesa es prendrà a la
línia de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà.
L’alçada mínima de les baranes serà de 0,80 m. en
els trams inclinats i de 0,90 m. en els horitzontals.
La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 0,12 m.
2. L’amplada mínima de les escales i passadissos
d’accés als habitatges o locals, dependrà del
nombre de persones servides per dita escala o
passadís en cada planta, i del nombre de plantes
pis de l’edifici (sense comptar la planta baixa o,
si és el cas, la planta d’accés a l’edifici), d’acord
amb la taula següent:

De 5 a 8

De 9 a 12

De 13 a 16

De 17 a 20

Amplada passadís en m.

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Fins 30

1,20

0,90

1

0,90

1

1,20

1

1,40

1

1,60

2

De 31 a 50

1,20

1,20

1

1,20

1

1,40

1

1,60

2

1,80

2

De 51 a 75

1,40

1,40

1

1,60

2

1,80

2

2,40

2

3,00

3

De 76 a 100

2,60

1,60

2

1,80

2

2,40

2

3,20

3

3,60

3

(D= dimensió en metres per a l’ample total de les escales. N= nombre mínim d’escales)
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3. En aquells casos en que estigui prevista una ocupació de més de cent persones per planta i en
els edificis de més de vint plantes, s’aplicarà allò
que preveu la NBE-CPI-82, sense perjudici que
una norma posterior substitueixi el seu contingut
sense necessitat de tramitar una nova modificació.

• Modificació de l’article 24 de les OO.MM.
d’Edificació, al terme municipal de Barcelona. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de maig de
1993 (DOGC de 06/08/93).
Art. 24. Documentació de la sol·licitud de
llicència d’obres. (s’afegeixen els apartats 5
i 6)
5. Quan es tracti de la construcció d’edificis de més
de dues plantes de soterrani o que requereixen
més de 6 m. lineals d’excavació en profunditat, al
punt màxim, o d’edificis amb fonamentació de característiques especials, ja sigui per la tecnologia
utilitzada com pel volum d’excavació o per la qualitat especial del sòl, caldrà aportar, també, abans
de l’atorgament, una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat, emesa per entitat asseguradora
de reconeguda solvència, suficient per cobrir els
possibles danys que en el transcurs de l’execució
de l’obra es puguin produir sobre persones o propietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin
afectar a la via pública i altres béns de naturalesa
pública. L’assegurança haurà d’incloure tots els
actors que puguin resultar responsables dels esmentats danys i el seu import, que com a mínim
serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la
companyia asseguradora ateses les característiques de l’obra i el seu risc potencial. L’Ajuntament
podrà no acceptar la pòlissa quan, d’acord amb
els informes tècnics municipals, aquesta resulti insuficient.
6. També caldrà aportar una pòlissa d’assegurança
a requeriment municipal, quan el risc no previst en
la fase de projecte es presentés efectivament en el
transcurs de l’execució de l’obra.

• Modificació de les OO.MM. d’Edificació,
pel que fa al terme municipal de Barcelona,
consistent en la introducció de l’article 121
bis. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 4 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2608 de 27/03/98), amb el benentès que
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aquesta aprovació s’entén sense perjudici de les disposicions que pugui dictar la Generalitat de Catalunya,
en virtut de les competències que té atribuïdes.
Art. 121 bis. (s’hi afegeix aquest article)
L’Ajuntament de Barcelona pot establir normes generals que regulin les obligacions dels propietaris de
mantenir en condicions de seguretat les seves edificacions, tant si es destinen a habitatges com a altres
usos diferents. El compliment d’aquestes obligacions
s’haurà d’acreditar en els terminis i segons el procediment que les mateixes normes estableixin. En tot
cas, els propietaris dels edificis de més de quinze
anys hauran de tenir a disposició de l’Ajuntament el
corresponent certificat de solidesa, emès per tècnic
competent, en que s’acrediti l’estat de conservació
de l’edifici.
L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix infracció administrativa, d’acord el que estableixin les
normes a que es refereix l’apartat anterior i les demés
que siguin d’aplicació.

• Modificació dels articles 176, 178 i 180
de les OO.MM. d’Edificació en matèria de
rehabilitació d’edificis, a Barcelona. Aprovada definitivament, de conformitat amb l’article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 14 de febrer de 2003 (BOP núm. 58
de 8/03/03).
Art. 176. Obres en edificacions anteriors al Pla.
1. En les obres esmentades en l’article 222-4 de les
Normes Urbanístiques del Pla general metropolità,
podran mantenir-se les condicions d’habitabilitat
preexistents a l’immoble (dimensions d’habitacions, patis, places d’aparcament, superfícies de
ventilació i escales), sempre que no s’augmenti el
nombre d’habitatges.
2. El grau de manteniment de les condicions preexistents esmentades en el paràgraf anterior estarà en funció de les dificultats d’adaptació a les
Ordenances vigents a tenor de la importància de
l’obra a realitzar. Aquests criteris s’aplicaran amb
la mateixa amplitud en cas de conservació d’edificis que per les seves característiques estètiques
o ambientals interessi mantenir.
3. Als efectes de l’aplicació del referit article de les
normes urbanístiques del Pla, no s’entendrà que
l’edifici resti fora d’ordenació per l’incompliment
de les dimensions dels patis, per no trobar-se
aquests compresos en l’ocupació de parcel·la esmentada en aquest article.

4. En zones d’edificació aïllada unifamiliar, amb
construccions fora d’ordenació, es podran aixecar
construccions auxiliars sempre que amb aquestes
no se superi el volum i altres condicions d’edificabilitat corresponents a la respectiva parcel·la.
5. No s’admetran les actuacions de canvi global d’ús
en edificis la tipologia dels quals sigui manifestament inadequada per al nou ús que es proposa o
que no suposin una millor integració de l’edifici en
l’illa.
Amb caràcter previ a la sol·licitud de la llicència
d’obres, podrà sol·licitar-se a l’Ajuntament un
informe sobre la viabilitat de l’actuació de rehabilitació proposada presentant la documentació
tècnica corresponent, a nivell d’avantprojecte, i
formulant consulta expressa sobre els temes específics en relació als quals es consideri necessari un pronunciament municipal. Aquest informe
analitzarà especialment els aspectes d’adequació
tipológica de l’edificació per als nous usos. L’Ajuntament emetrà aquests informes en el termini
6. En casos d’edificis que superin ja el número
màxim de plantes segons la normativa vigent, les
instal·lacions no poden situar-se per sobre de l’última planta quan ultrapassin l’alçada admesa per
al tancament de la coberta (1 ,80 m.).
En tot cas caldrà minimitzar l’impacte de les instal·
lacions i acreditar la seva integració per tal que
no es vegin des de la via pública. En el que sigui
possible, s’haurà de preveure la reserva d’espais
per a instal·lacions dins el volum de l’edifici.
7. Els habitatges de porteria situats en coberta i disconformes es poden mantenir i rehabilitar en les
seves dimensions estrictes.
Els altres cossos edificats: antics rentadors, dipòsits d’aigua, trasters....... s’enderrocaran llevat
casos excepcionals. En cap cas podran reconvertir-se per a usos d’habitatge, estudis etc.
Art. 178. Patis de parcel·la.
1. El 12 per 100 que fa esment l’article 235-1 de
les Normes urbanístiques del general metropolità
no serà preceptiu per aquells edificis que no requereixin patis de llums i ventilació, per no haver
estat construïda tota la profunditat edificable de
l’interior d’illa i ventilar, en conseqüència, directament al pati interior d’illa o per tractar-se d’una
profunditat edificable reduïda i que no obligui en el
projecte de l’edifici a la previsió de l’esmentat pati
de parcel·la.
2. No obstant el previst en el paràgraf, en els edificis comercials, malgrat no sigui necessari el pati,
s’exigirà el compliment del 12 per 100.

3. Els reculats previstos de façana posterior, que siguin d’aplicació en el paràgraf 2 de l’article 235 de
les normes del Pla, hauran de complir les condicions dels patis mixtos fixats en l’article 233-3 de
les esmentades normes.
4. En les actuacions integrals de rehabilitació que no
suposin canvi d’ús, i que comportin una redistribució generalitzada de l’edifici, no serà d’aplicació
la superfície mínima de patis del 12%. Això, no
obstant, els patis hauran d’assolir la superfície mínima exigida en els arts. 233 i 234 de les NN.UU.
segons el tipus de dependències que hi ventilin.
5. En les actuacions de rehabilitació que suposin
canvi d’ús per a destinar l’edifici a habitatges,
s’exigirà el compliment de les dimensions mínimes
dels patis i de la regla del 12%. En cas que físicament sigui impossible o notòriament desproporcionada, per les característiques estructurals
de l’edifici, complir amb la regla del 12%, i això
es justifiqui degudament, podrà ajustar-se aquest
percentatge.
Art. 180. Nombre màxim d’habitatges.
1. En les zones de casc antic i de densificació urbana, el nombre màxim d’habitatges que es
podrà construir en una determinada parcel·la no
serà superior al que resulti de dividir el total de
superfície construïda de l’edifici pel mòdul de cent
metres quadrats (100 m2).
2. A efectes del present article s’entén per superfície construïda la compresa entre els tancaments
exteriors. S’inclouen els cossos sortints semitancats, es computen en un 50 per cent de la seva
superfície els cossos sortints oberts i s’exclouen
els patis de llums i de ventilació i els soterranis.
En les actuacions de rehabilitació en les zones
de casc antic i de densificació urbana, el número
màxim d’habitatges admissible en una determinada parcel·la no serà superior al que per excés
resulti de dividir la total superfície construïda de
l’edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80
m2).
Als efectes del present article s’entén per superfície construïda de l’edifici la compresa entre els
tancaments exteriors. S’inclouen els patis de llums
i de ventilació i s’exclouen els cossos sortints i la
superfície de planta baixa fora del cos principal.
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• Modificació de les OO.MM. d’Edificació
en relació al nombre màxim d’habitatges
per parcel·la, a Barcelona. Aprovada definitivament, de conformitat amb 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 30
d’abril de 2004 (BOP núm. 302 de 17/12/04).

TÍTOL III.
DISPOSICIONS
COMPLEMENTÀRIES DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES
Capítol 1r.
Disposicions sobre l’edificació en
general
Art. 179. Nombre màxim d’habitatges per
parcel·la. Es deroga aquest article.
Art. 180. Nombre màxim d’habitatges.
1. A les zones d’habitatge plurifamiliar, el nombre
màxim d’habitatges que podrà construirse en una
determinada parcel·la, no serà superior al que
resulta de dividir la superfície total construïda de
l’edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80
m2).
A les zones subjectes a ordenació volumètrica específica que comptin amb un planejament anterior
al Pla general metropolità en el que s’estableixin
limitacions específiques de densitat, s’aplicarà
també la determinació anterior.
2. Als efectes del present article, a les zones de casc
antic i de densificació urbana, s’entén per superfície construïda de l’edifici, en actuacions de nova
planta, la compresa entre els tancaments exteriors. S’inclouen els celoberts i patis de ventilació
i s’exclouen els cossos sortints, la superfície de
planta baixa que ultrapassi la fondària edificable, i
els soterranis.
A la resta de zones, per al càlcul de la superfície
construïda de l’edifici, s’adoptaran els mateixos
criteris que estableixen les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità per al còmput de l’edificabilitat.

Capítol 3r
Disposicions aplicables a la zona
subjecta a anterior ordenació
volumètrica específica
Art. 191. Contingut de la Normativa.
La normativa a aplicar amb caràcter principal o subsidiari, segons el que disposa l’article anterior i en funció
de les antigues zones del “Plan de Ordenación Urbana
de Barcelona y su comarca” de 3 de desembre de
1953, serà la següent:
a) Zones d’eixample intensiu, residencial urbana
intensiva i comercial:
Edificabilitat neta: 1,50 m2st/m2s
Ocupació màxima: 60 per 100.
Alçada màxima: 27,45 m.
Nombre màxim de plantes: PB+7P
Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.
b) Zones d’eixample semiintensiu, casc antic,
residencial urbana semiintensiva i tolerància
d’habitatge i indústria:
Edificabilitat neta: 1,25 m2st/m2s
Ocupació màxima: 40 per 100.
Alçada màxima: 18,30 m.
Nombre màxim de plantes: PB+4P
Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.
c) Zones suburbanes de ciutat jardí:
Edificabilitat neta: 0,50 m2st/m2s.
Ocupació màxima: 30 per 100.
Alçada màxima: 11 m.
Nombre màxim de plantes: PB+2P
Alçada mínima entre sostres: 2,75 m.
Art. 193. Limitacions.
1. Els plans especials si s’escau, els estudis de detall no podran augmentar la superfície de sostre
edificable ni alterar el tipus d’ordenació, fixats pel
planejament anterior quan es modifiqui aquest.
2. La mateixa limitació s’aplicarà quan regeixin els
paràmetres definits a l’article 191 amb caràcter
subsidiari de l’anterior ordenació.

Cerdanyola del Vallès
• Ordenances Municipals complementàries de les Metropolitanes, a Cerdanyola
del Vallès. Aprovades definitivament, donada conformitat al text refós i corregida errada material, per
Acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
5 d’abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm.
1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC
núm. 1580 de 8/04/92).
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Text Refós
Art. 102. (s’hi afegeixen els apartats 3 i 4)
3. Les places mínimes d’aparcament que s’hauran
de preveure als edificis d’habitatge situats en sòl
urbà, seran les següents:
Tres places per cada dos habitatges de més de
130 m2 i una per cada habitatge de menys de 130
m2. Tot l’anterior referit a superfície construïda, no
solament la d’habitatge, sinó també la dels elements comuns.
4. Als habitatges en que solament calgui projectar
l’aparcament per a una sola plaça, la superfície
mínima es podrà reduir a 15 m2.
Art. 112. Rampes i accessos. (es modifica l’apartat
1; s’hi afegeixen els apartats 7, 8, 9 i 10)
1. L’amplada mínima dels accessos per a un sol
sentit de circulació, als aparcaments de més de
quatre vehicles, que donin a carrers de menys de
12 m. d’ample, serà de 4 m. Quan es tracti de
l’accés a un local amb una sola plaça d’aparcament aquest accés es podrà reduir a 2,50 m. A la
resta de casos serà de 3 m.
7. A la zona de densificació urbana, subzona II,
semiintensiva (13b), només s’admet un accés a
l’aparcament per parcel·la quan la longitud de la
façana no depassi els 13 m., en els casos que la
longitud de la façana sigui major s’admetran tants
guals com resulti de dividir per 13 la longitud de
la façana. Quan la divisió doni un nombre fraccionari de guals, qualsevol fracció igual o menor de la
meitat s’hi haurà de descomptar, i la superior a la
meitat s’hi haurà de computar com un gual més.
Quan l’edifici formi xamfrà, es podrà considerar
la façana desplegada. S’admetran dos accessos
per parcel·la en el cas d’instal·lació de garatges
amb més de quaranta places o aparcaments comunitaris organitzats en un sol sentit de circulació
interna amb entrada i sortida en els seus extrems.
8. A les zones d’ordenació en edificació aïllada
només s’admetrà un accés des del vial al solar, a
no ser que el solar per la seva dimensió s’hagi de
tractar com si fossin dues o més parcel·les independents, d’acord amb el que s’estableix l’article
342.11 de les Normes urbanístiques.
9. Cada agrupació independent d’habitatges adossats estarà dotada d’un sol accés rodat des de
la via pública. S’admetran dos accessos per
parcel·la en el cas de garatges amb més de 40
places o aparcaments comunitaris organitzats en
un sol sentit de circulació interna amb entrada y
sortida en els extrems.

10. A la zona d’ordenació en edificació aïllada, quan
els aparcaments estiguin situats a la planta soterrani s’admetrà un sol accés per edificació i en
conseqüència una sola rampa d’accés. La qual no
podrà ocupar una superfície major del 10 per 100
de la parcel·la.
Art. 113. Pendent de les rampes. (s’hi afegeix
l’apartat 2)
2. En ciutat jardí, als 4 m. de fondària immediats a
l’accés de la parcel·la, les rampes tindran un pendent màxim del 10 per 100 quan siguin utilitzades
de sortida al carrer.
Art. 162. Nombre d’ascensors. (es modifica
l’apartat 1)
1. Serà obligatòria la instal·lació d’ascensor a tots els
edificis destinats a habitatge, oficines o comerços
i, en general, locals freqüentats pel públic, el paviment de l’últim pis dels quals es trobi a més de
12,40 m. sobre la rasant del terreny a l’accés a
l’edifici.

• Ordenança municipal complementària
de les Metropolitanes d’Edificació (art.97)
relativa al tancament de finques sense
edificar, a Cerdanyola del Vallès. Aprovada
definitivament i donada conformitat al text refós (amb
les correccions que s’incorporen d’ofici) per Acords
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 9 de
març i 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 2018
de 1/03/95).
Text Refós
1. Objecte.
L’objecte d’aquest text refós és el de complir les
prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva de
l’ordenança municipal complementària de les metropolitanes d’edificació, de l’article 97 de Cerdanyola del Vallès, adoptat en la sessió de 09.03.94.
2. Definició.
El present document constitueix Norma urbanística municipal, prevista en l’article 23.3 del DL
1/1990 de la Generalitat de Catalunya. La seva
tramitació s’ajustarà al què regula l’article 75 del
mateix Decret.
3. Antecedents.
L’ordenança és complementària de les metropolitanes de Barcelona, definitivament aprovades en
data 14.07.1976, amb modificacions posteriors i
text refós que va ser aprovat en data 08.08.1988.
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4. Àmbit.
Aquesta ordenança regirà a les zones 13b, 22a i
20a.
5. Contingut.
Aquesta ordenança, en la seva part dispositiva, té
el següent text:
5.1 Totes les finques de l’àmbit de les zones que
s’estableixen en l’apartat anterior, que es trobin
sense edificar, han de tancar-se en tot el seu perímetre a la via pública.
5.2 La tanca, en les zones 13b i 22a tindrà en tot
cas una alçària constant en 2 m. sobre la rasant
en cada punt de la vorera, i es construirà de material d’obra permanent i opac. La superfície exterior
de la tanca es tractarà en tot cas com a façana.
5.3 Les tanques de les finques de les zones ciutat
jardí s’ajustaran a allò que estableix l’apartat 3 de
l’article 254 de les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità.
6. Oportunitat.
Aquesta ordenança s’ajusta a les determinacions
de l’article 251 del DL 1/1990 de la Generalitat,
concordant amb l’article 181 de la Llei del sòl de
1976, alhora que es complementa amb l’article 97
de les Ordenances metropolitanes vigents.
7. Vigència.
Aquesta ordenança té vigència indefinida, de conformitat amb l’article 72 del DL 1/1990.
8. Disposició transitòria.
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà
de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva,
atorgant-se un termini de 6 mesos, no prorrogable, perquè totes aquelles finques afectades
l’executin.

• Ordenances complementàries de les
OO.MM. d’Edificació, relatives a la modificació dels articles 70 i 92, a Cerdanyola del
Vallès. Aprovades definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 21 de juny i 25
d’octubre de 1995 (DOGC núm. 2136 de 01/12/95).
Art. 70. Vestíbul. (s’hi afegeix l’apartat 8)
8. En les cases plurifamiliars de les zones d’ordenació en edificació aïllada; subzones III (20a/7) i
IVa (20a/9), l’espai destinat a entrada o vestíbul
d’escala s’haurà de situar a la planta baixa de
l’edifici.
Art. 92. Zones d’edificació aïllada. (s’hi afegeix
l’apartat 2)
2. A les zones d’ordenació en edificació aïllada, per
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damunt de l’alçada màxima, no s’admetrà cap
maquinària de l’ascensor o instal·lació que impliqui la construcció d’un cos d’edificació d’alçada
superior a 3 m.

• Ordenança complementària: Modificació
articles 112.8, 112.9 i 112.10 de les OO.MM.
d’Edificació, rampes i accessos als aparcaments, a Cerdanyola del Vallès. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de 15 de desembre de 1999 (DOGC núm.
3121 de 14/04/00).
Art. 112. Rampes i accessos. (es modifiquen els
apartats 8 i 9, i s’elimina l’apartat 10)
8. En les zones d’ordenació en edificació aïllada
només s’admetrà un accés al solar des de cada
vial al que doni front el solar, a no ésser que el
solar per la seva dimensió hagi de tractar-se com
si fossin dues o més parcel·les independents,
d’acord amb l’article 342.11 de les Normes urbanístiques.
9. Cada agrupació independent d’habitatges adossats estarà dotada d’un sol accés rodat des de la
via pública, sempre i quan no es trobin en l’àmbit
d’una figura de planejament derivat que permeti
els garatges particulars en planta baixa.
S’admetran dos accessos per parcel·la en el cas
de garatges de més de 40 places o aparcaments
comunitaris organitzats en un sol sentit de circulació interna amb entrada i sortida en els extrems.
10. (queda eliminat)

Gavà
• Modificació puntual de l’article 66
apartat 2 de les Ordenances Metropolitànes d’Edificació del Pla General Metropolità, per al municipi de Gavà. Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona el 16 de febrer de 2005. (BOPB núm. 177
de 26/07/2005).
La modificació consisteix en el següent:
L’apartat 2 de l’article 66 quedarà amb el següent redactat:
2. La vivenda disposarà d’un conducte d’extració
de funs a la cuina, amb sortida a la coverta o par
superior de l’edifici. En el ca que la cuina i el men-

jador formin una peça única, la cuina disposarà, a
més a més, d’una xemeneia de ventilació de les
dimensions descrites en l’apartat 3c)

L’Hospitalet de Llobregat
• Ordenança sobre aparcaments soterranis construïts en subsòl de la xarxa viària, parcs públics, jardins i zones verdes,
a L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada definitivament i donada conformitat al text refós per Acords
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 10
d’abril de 1991 i 25 de març de 1992 (DOGC núm.
1622 de 22/07/92).

Capítol I
Objecte de l’ordenança.
Art. 1er.
1. La present ordenança té per objecte regular les
condicions de la construcció d’aparcaments o
garatges-aparcament subterranis en el subsòl
dels carrers, places, jardins i parcs urbans així
com dels espais verds no edificables de propietat
privada, dins del terme municipal de L’Hospitalet
de Llobregat.
2. La construcció d’aparcaments o garatges-aparcament en el subsòl dels terrenys edificables,
de forma independent o com a part integrant
d’edificis d’habitatge o destinats als altres usos
permesos per les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità, s’ajustarà a les disposicions
sobre garatges, garatges-aparcament i estacionaments de les Ordenances metropolitanes d’Edificació del Pla general metropolità.
3. En el cas dels parcs urbans, el contingut d’aquesta
Ordenança haurà d’ésser incorporat al Pla especial corresponent que es redacti segons disposen
les esmentades Normes urbanístiques del Pla
general metropolità. Seran de compliment obligat
en carrers, places i jardins urbans de menys de
12.000 m2.
4. La present ordenança serà només d’aplicació,
quant a zones verdes i espais lliures públics, un
cop s’hagi establert la conveniència de l’aparcament soterrani mitjançant el pla especial que ordeni la zona verda o espai públic, el qual contindrà
els estudis corresponents a les necessitats de
places d’aparcament en el sector i la nul·la influència negativa sobre les necessàries plantacions

que hauran d’efectuar-se en l’esmentada zona
d’acord amb el projecte definitiu del parc o jardí
públic, el qual s’haurà d’executar i entrar en funcionament simultàniament amb l’aparcament.
En el cas d’aparcaments soterranis sota el sistema viari el projecte haurà d’incloure un estudi
detallat de les xarxes de metro o altres sistemes
de transport públic soterrani i del qual se’n donarà
compte a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Art. 2on.
Als efectes d’aquesta ordenança, per “aparcaments
o garatges-aparcament subterranis” s’entenen els espais situats al subsòl dels terrenys de domini públic
municipal, o de propietat privada esmentats en l’article anterior, i destinats a la guarda de vehicles automòbils fins a un pes màxim de 2 T.
Art. 3er.
La construcció dels aparcaments o garatges aparcament a que es refereix aquesta Ordenança, tant si són
d’iniciativa municipal com privada, requereix la justificació prèvia de la seva necessitat, de la seva compatibilitat amb els objectius de la política circulatòria i
urbanística de la Ciutat i en aquest aspecte hauran de
ser informats pels Serveis Tècnics competents.

Capítol II
Concessions i llicències.
Art. 4rt.
1. La utilització del subsòl dels terrenys de domini
públic municipal per a la construcció i explotació
d’aparcaments o garatges-aparcament, sempre
que no la realitzi per sí mateix l’Ajuntament, serà
objecte de concessió administrativa d’acord amb
el que disposa el Reglament de Béns de les Corporacions Locals.
2. Per a la utilització com a aparcament del
subsòl dels espais a què es refereix l’article 1er
d’aquesta Ordenança, quan aquests siguin de
propietat privada, serà necessària la seva incorporació al domini públic mitjançant la seva
cessió al Municipi. A tal efecte, l’Ajuntament
podrà convenir amb els titulars dels terrenys la
simultània tramitació de la cessió i de la concessió administrativa.
Art. 5è.
1. La construcció dels aparcaments o garatgesaparcament estarà subjecta a l’obtenció de la
llicència municipal d’acord amb la legislació ge-
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neral aplicable i a les disposicions de la present
Ordenança. En la Memòria del projecte s’haurà de
fer esment de com es compleixen tots i cadascun
dels requisits determinats en aquesta Ordenança
i, si s’escau, de les circumstàncies que portin a
l’aplicació d’allò que disposa el seu article 7è.
2. La construcció dels aparcaments per les empreses privades de l’Ajuntament de L’Hospitalet i
per les altres Institucions municipals amb personalitat pròpia, restarà subjecta a la prèvia autorització de la Comissió de Govern, que sol·licitarà
els informes necessaris en cada cas, tant tècnics
com jurídics, en base al projecte, el contingut del
qual haurà d’estar composat pels documents referents a les normes constructives i urbanístiques,
així com per les de seguretat i les d’instal·lacions
projectades, sempre d’acord amb allò establert
per la present Ordenança.
En el cas que la construcció dels aparcaments
sigui promoguda per altre classe d’entitats i persones relacionades amb l’Ajuntament, aquestes
hauran de sol·licitar les llicències d’obres i d’obertura, d’acord amb la legislació vigent aplicable en
cada cas. El començament de les obres estarà
supeditat a l’obtenció d’ambdues llicències.
Les concessions i les llicències esmentades, es
tramitaran i atorgaran conjuntament. El compliment del contingut de la llicència serà la condició
essencial per a la validesa de la concessió.
3. Les llicències per als aparcaments subterranis
en els espais lliures no edificables entre blocs,
se subjectaran a les normes constructives establertes en la present Ordenança.
Art. 6è.
Quan la construcció de l’aparcament o garatge-aparcament exigeix el desplaçament d’elements urbanístics o modificacions de la xarxa viària i el seu arbrat,
es presentarà el corresponent avantprojecte previ a
la sol·licitud de la llicència que especifiqui les obres
necessàries a tal finalitat, que haurà de ser aprovat
per l’Administració municipal, amb informe dels Serveis Tècnics competents.
Art. 7è.
Quan les circumstàncies físiques del lloc on s’hagi de
construir l’aparcament ho exigeixin, els projectes es
podran apartar d’aquesta Ordenança en aspectes
parcials, justificant tècnicament les disposicions proposades, i sense que això disminueixi la seguretat de
les persones i béns, circumstàncies que hauran de ser
apreciades per la Comissió formada pels Serveis Tècnics de les Àrees d’Urbanisme, Indústria i Via Pública.
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Capítol III
Relació amb la circulació.
Art. 8è.
1. Els aparcaments o garatges-aparcament subterranis es projectaran atenent a les seves possibilitats d’accés, que no hauran d’incidir de forma
pertorbadora en la circulació.
2. El projecte incorporarà la senyalització, en nombre
i ubicació adequada, per al compliment del que
s’exposa en el paràgraf anterior.
Art. 9è.
El cost dels desplaçaments o modificacions a
què es refereix l’article 6è i el de les mesures d’alteració del trànsit que s’haguessin d’establir durant la construcció de l’aparcament i per la seva
causa, seran a càrrec del concessionari, o en el
seu cas, del titular de la llicència corresponent.

Capítol IV
Normes referents a la construcció.
Art. 10è.
Els materials que intervenen en la construcció dels
aparcaments i garatges-aparcament i els seus revestiments, seran incombustibles de RF-120.
En tots aquells elements estructurals en els que s’utilitzi l’acer com a material resistent, aquest s’haurà de
protegir amb un revestiment homologat de RF-120,
llevat dels que hi sigui d’aplicació la “Instrucción para
el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa
o armado”, vigent en la data de la construcció, que
compliran el que s’estableix en l’Annex 6 “Protección
adicional contra el fuego” de l’esmentada Instrucció.
El paviment serà antilliscant, i serà impermeable quan
es prevegi la seva neteja amb aigua o altres líquids.
Quan l’aparcament es construeix sota una zona accessible a vehicles de qualsevol tipus, entenent per
tal tota aquella zona que no tingui obstacles no removibles que impedeixin absolutament el pas de vehicles, l’estructura s’haurà de calcular d’acord amb la
“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carreteras” del MOPU, quan
aquesta sigui d’aplicació. En qualsevol altra circumstància, les sobrecàrregues d’ús se cenyiran a les que
la normativa vigent senyali en cada cas particular.
Art. 11è.
La construcció d’aparcaments en el subsòl d’un jardí,
parc o plaça existent, comportarà l’aportació d’un pro-

jecte tècnic, que justificarà el disseny i la solució adoptada, la qual haurà d’intentar mantenir sempre plantacions, vegetació i arbrat de manera que es conservi de
la mateixa forma que abans de les esmentades obres.
Si més no, s’acceptaran les solucions de nova creació que millorin el planejament existent, des del punt
de vista de l’enjardinament, i el seu desenvolupament
s’adreci a millorar les condicions per l’ús públic dels
esmentats espais.
En tot cas l’aprovació de l’indicat projecte tècnic, romandrà sotmesa al preceptiu informe favorable del
Servei Tècnic corresponent.
En les zones que, per criteris de disseny, s’hagi de procedir a la plantació de vegetació i arbrat, el forjat o llosa
superior de l’aparcament subterrani s’establirà a una
cota de 1,50 m. per sota de la rasant, a fi de poder
admetre un gruix de terra vegetal que asseguri el bon
arrelament de la plantació. L’estructura d’aquesta llosa
o forjat serà l’adequada per suportar la sobrecàrrega
de la terra, el pes específic de la qual es fixarà d’acord
amb la “Instrucción relativa a las acciones a considerar
en el proyecto de puentes de carreteras” del MOPU.
També s’haurà de preveure la impermeabilització corresponent, així com el drenatge necessari, inclòs en
l’esmentat gruix de 1,50 m.
En la resta de casos, on no es preveu la plantació d’arbrat, l’espai reservat podrà ésser inferior a 1,50 m. i la
seva justificació ha d’estar reflectida al projecte corresponent.
Art. 12è.
Els sòls de les naus i rampes dels aparcaments es
construiran per a una sobrecàrrega d’ús de 300 kg/
m2 i una càrrega puntual de 1.000 kg sobre una àrea
de 0,30 x 0,30 m., actuant separadament.
Art. 13è.
En qualsevol cas, el projecte de l’aparcament o garatge-aparcament haurà de contenir totes les especificacions i documents necessaris per a l’execució dels
elements que conformen l’ordenació de la superfície.
Tots els elements utilitzats en la construcció de l’aparcament s’hauran d’ajustar als models aprovats per
l’Ajuntament.

Capítol V
Dimensions mínimes en les naus
d’aparcament.
Art. 14è.
1. Els locals destinats a la guarda de vehicles automòbils tindran una alçada lliure mínima de 2,20 m.

en les zones de circulació (passadissos i rampes).
A l’exterior s’indicarà l’alçada màxima dels vehicles que hi puguin penetrar, inferior en 0,10 m. a
l’alçada lliure de pas del local i del seu accés.
2. Cada plaça d’aparcament, disposarà com a mínim
d’un espai de 2,20 x 4,50 m. Un 25 per 100 de la
totalitat de les places d’aparcament podrà tenir un
espai mínim de 2 x 4 m.
3. Els passadissos de circulació tindran les dimensions adequades a la disposició dels cotxes en
l’aparcament i a les seves pròpies dimensions.
Les mides aconsellables són les següents i s’especifiquen a títol indicatiu.

Col·locació

Ample de
la plaça

Ample del
passadís

45º

2,20 a 2,40

3,50 a 3,00

60º

2,20 a 2,40

5,00 a 4,50

90º

2,20 a 2,40

6,00 a 5,50

Amb la finalitat de cobrir el servei per a minusvàlids, es disposarà en la primera planta i en el lloc
més pròxim a l’accés de vianants accessible per
a aquells, places d’una amplada mínima de 3,30
m., en la proporció d’una per cada cent cinquanta
places de capacitat o fracció de l’aparcament.
Aquestes places es senyalitzaran convenientment.

Capítol VI
Circulació d’automòbils.
Art. 15è.
1. Els accessos als aparcaments i garatges-aparcament, estaran dotats dels senyals de circulació
preceptius per a advertència de vianants i vehicles.
Els accessos, en especial els que siguin sortida de
vehicles, se situaran de manera que no incideixin
sobre un pas de vianants.
2. Les amplades mínimes dels accessos als aparcaments seran de 3,50 m., quan siguin per a un sol
sentit de circulació, i de 5,50 m. quan serveixin per
als dos sentits; amidats entre paraments verticals.
Les zones on estan les barreres que permeten
l’entrada o la sortida de l’aparcament i on se situa
la cabina de control podran ser més estretes.
3. Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzats alternativament, en un o altre
sentit, mitjançant la senyalització adequada.
4. Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 de
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pendent màxim. En els 4 m. de fondària, a continuació del accessos del local, les rampes tindran
un pendent màxim del 4 per 100, quan la seva
utilització sigui de sortida al carrer.
5. A les rampes d’intercomunicació en corba,
aquests pendents es refereixen a la línia central de
la pista interior.
Les dimensions mínimes de les rampes d’intercomunicació entre plantes seran de 3 m. d’ample si
les rampes són rectilínies i d’un sol sentit de circulació; si són de doble sentit de circulació seran de
6 m. d’ample.
Si les rampes d’intercomunicació entre plantes
són en corba, i de circulació en sentit únic, el radi
mínim des del centre a l’eix de la rampa serà de
6,50 m. i l’ample de la rampa entre parets serà de
3,65 m. Si la rampa en corba és de doble sentit
de circulació, el carril interior tindrà un radi de gir
referit al seu eix de 6 m. i un ample de 3,50 m. i el
carril exterior un ample de 3,25 m.

Capítol VII
Circulació de persones.
Art. 16è.
1. L’accés de persones a l’aparcament o garatgeaparcament, s’efectuarà a través d’espais exclusius, destinats únicament al servei propi.
2. Les escales seran de RF-120, com a mínim, i
d’amplada igual o superior a 1,20 m., i la seva
comunicació amb cada planta s’efectuarà a
través d’un vestíbul tancat de 2,50 m2 de superfície mínima i d’una amplada no inferior
a 1,20 m. Aquest vestíbul anirà tancat amb
portes de RF-120 que s’obriran en el sentit de
l’evacuació de les naus d’aparcament, quedant
un espai en el seu interior, lliure de l’escombrada
de les portes, d’1,20 x 1,20 m. com a dimensions mínimes.
Aquestes portes tindran un sistema de tancament
capaç de realitzar la maniobra d’obertura mitjançant una lleugera maniobra i un sistema de retorn
de la porta a la posició tancada. Disposaran d’un
element vidrat transparent de 0,10 m2, com a
mínim, situat a l’altura de la vista de forma que
permeti percebre la proximitat de persones a la
porta. En aquelles que siguin d’accés per a minusvàlids, els manubris i elements vidrats s’adaptaran a aquesta circumstància.
Art. 17è.
Les rampes, tant les d’accés com les d’intercomu472 L’Hospitalet de Llobregat

nicació entre plantes, podran ser utilitzades pels vianants sempre que disposin d’una vorera de 0,80 m.
d’ample com a mínim i de 0,15 m. d’alçada.
Art. 18è.
1. Els aparcaments o garatges-aparcament subterranis tindran com a mínim dos accessos per
a vianants, dels quals almenys un ha de ser una
escala. No es computaran, a aquest efecte, els
ascensors o mitjans mecànics d’accés.
2. La distància a recórrer des de qualsevol punt de
l’aparcament fins a una escala o rampa utilitzable
pels vianants, no serà superior a 50 m.
3. La disposició de les sortides es realitzarà de manera, que les rectes que uneixin els centres de
dues sortides entre les quals no n’existeixi cap
altre, amb qualsevol punt del local situat a menys
de 25 m. d’ambdues portes, no formin entre sí un
angle inferior a 45º.
Art. 19è.
Tots els garatges-aparcament disposaran d’ascensors que tinguin l’última parada al nivell de la superfície, així com una capacitat per a 5 persones, de
manera que l’àrea màxima servida per cada un dels
ascensors, a cadascuna de les plantes, no sobrepassi
els 3.000 m2.
Els ascensors s’hauran d’ajustar al compliment de les
normes legals i reglamentaries referides a l’ús per persones minusvàlides.
Art. 20è.
Els espais per a la circulació de vianants, passadissos
i escales, estaran dotats d’una il·luminació amb un nivell mínim de 50 lux.
Així mateix es marcarà en el sòl, el camí a seguir, el
camí a seguir, mitjançant senyalització adequada.
Art. 21è.
1. Es disposarà d’un enllumenat automàtic d’emergència, indicant la sortida del local i situat a una
alçada d’1,50 m. sobre el sòl com a màxim, garantint-ne un nivell de 10 lux, durant una hora com
a mínim.
2. Totes les portes de les plantes de l’aparcament
que no donin pas a una escala o passadís que comuniqui a l’exterior, hauran de portar la indicació
de “sense sortida”.
Art. 22è.
En aquells casos que, per les causes específiques de
l’article 7, els ascensors, no puguin sortir a la superfície,
el servei de minusvàlids i, en conseqüència les places

reservades previstes a l’article 14 d’aquesta ordenança, s’haurà de situar a la superfície de l’aparcament
i a una distància màxima de 25 m. de l’accés, amb les
dimensions previstes a l’esmentat article.
1.
Art. 23è.
Quan l’ascensor tingui accés des de la superfície, els
elements motrius hauran d’instal·lar-se a la part inferior
del recorregut.
2.

Capítol VIII
Energia elèctrica.
Art. 24è.
1. Els aparcaments subterranis hauran de tenir doble
escomesa de subministrament elèctric, que asseguri, abans de 30 segons, el funcionament correcte
de les instal·lacions de ventilació i sistemes de detecció.
2. Hauran d’estar proveïts també d’enllumenat
d’emergència que asseguri en tot el local i sortides
un nivell de 10 lux durant una hora com a mínim.
Art. 25è.
1. Les instal·lacions elèctriques hauran de complir el
“Reglamento electrotécnico de baja tensión” i les
Instruccions complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia, vigents en el moment de la construcció.
2. Les canalitzacions que, per la seva situació, poden
ser objecte de topades o cops fortuïts durant la utilització de l’aparcament hauran de ser protegides
convenientment per evitar els danys que se’ls
pugui ocasionar.
3. Les preses de corrent i interruptors, situats en les
naus d’aparcament, es col·locaran en caixes o cobertes protectores i a una altura mínima d’1,50 m.
sobre el sòl a no ser que presentin una coberta especialment resistent a les accions mecàniques.
4. La instal·lació d’energia que accioni els ventiladors,
serà blindada i independent d’altres línies. Descendirà per l’exterior del garatge i tindrà presa independent de la resta de l’edifici.

Capítol IX
Enllumenat.
Art. 26è.
Als aparcaments i garatges-aparcament es consideraran, a efectes d’enllumenat, cinc zones diferenciades:
– Accessos i rampes per a vehicles.

3.

4.

5.

– Passadissos de circulació de cotxes.
– Circulació de vianants.
– Zones d’estacionament.
– Dependències.
Accessos i rampes per a vehicles.
En els accessos, la instal·lació d’enllumenat serà la
suficient per assolir un nivell lumínic entre 400 i 500
lux.
I en rampes, el nivell lumínic serà de 150 lux.
Passadissos de circulació de cotxes.
En els passadissos de circulació, entre les bateries
d’estacionament, el nivell lumínic mínim serà de
100 lux.
Es procurarà que els llums fluorescents col·locats
sobre l’eix del passadís constitueixin una espècie
d’indicador del camí per al conductor.
Circulació de vianants.
Als passadissos exclusius per a vianants, i escales,
el nivell mínim serà de 50 lux.
Zones d’estacionament.
En les zones exclusives d’estacionament, el nivell
lumínic serà de 25 lux.
Dependències.
A la central de comandament, si hi fos, i a les oficines, el nivell lumínic serà de 300 lux.
Al lavabos, serveis, etc., el nivell mínim serà de 50
lux.

Capítol X
Ventilació.
Art. 27è.
La ventilació dels garatges-aparcament, hauran de
garantir l’adequada renovació de l’aire, evitant l’acumulació de gasos nocius o inflamables, i podrà ésser
natural o forçada.
En cas d’ésser natural, la superfície destinada a ventilació haurà de ser com a mínim d’un 5% de la del
local, sempre i quan les obertures destinades per
aquest ús es trobin en façanes oposades. Si totes les
obertures es troben en la mateixa façana, l’esmentada
superfície de ventilació serà almenys d’un 8 per 100.
Tots els garatges-aparcament situats completament
en el subsòl, que no disposin d’una o més façanes
als espais lliures, disposaran amb caràcter obligatori
de ventilació forçada, la qual es realitzarà de forma
d’impulsió i extracció de l’aire, assegurant un mínim
de renovació de 15 m3/h. per m2 de superfície.
Cada planta disposarà de circuit de ventilació independent i sectoritzat a fi i efecte de garantir una neteja
adient a la totalitat del local. El funcionament del sistema de ventilació haurà d’ésser automàtic.
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Els patis de ventilació per a la impulsió i l’extracció
d’aire disposaran de la superfície necessària per al
correcte funcionament del circuit, i l’amplada mínima
de l’indicat circuit serà de 2 m.
Les obertures de comunicació al pati es protegiran
amb material resistent al foc.
Art. 28è.
1. La ventilació forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 m3/m2/hora que faci
impossible una concentració de monòxid de carboni, calculada en períodes de 20 minuts, superior a 1/10.000, o bé superior a 2/10.000, en valor
instantani.
2. La velocitat de sortida de l’aire per les reixetes
dels conductes de ventilació no superarà els 10
m./segon.
3. El comandament dels sistemes de ventilació permetrà el funcionament, en règim normal, en intensitat màxima i en aturament; així mateix s’haurà
de poder invertir el sentit de gir dels ventiladors
d’impulsió.
4. En cas d’incendi, l’extracció de fums s’efectuarà
pels conductes de ventilació.

Capítol XI
Prevenció i seguretat contra
incendis.
Art. 29è.
En els aparcaments o garatges-aparcament subterranis, no s’admetran automòbils propulsats per gas
butà o similars.
Tampoc s’autoritzaran sortidors de subministrament,
o dipòsits de carburant, ni tallers de reparació.
Art. 30è.
Els elements estructurals dels aparcaments o garatges-aparcament subterranis, seran de RF-120. Els
elements secundaris de l’estructura podran ésser de
RF-60.
Art. 31è.
La sala de màquines per a equips de ventilació i equips
de control de detectors, els conductes generals per a
les instal·lacions seran de RF-180.
Art. 32è.
Per a facilitar la ràpida localització d’incendis, s’instal·larà un sistema de detecció composat d’una xarxa de
detectors termovelocimètrics connectats a la central
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de senyalització de detectors, situada a la cabina de
l’encarregat o responsable de l’aparcament o garatge-aparcament.
S’instal·larà en la proporció d’un cada 30 m2, mesurats únicament en les naus d’aparcament.
Art. 33è.
1. S’instal·larà una boca d’incendis a l’exterior de
l’aparcament de 100 mm de diàmetre amb ràcord
tipus Barcelona, situada a menys de 50 m. de
cada accés de vehicles.
2. A cada planta, a menys de 5 m. de distància dels
accessos, siguin de persones o de vehicles, s’hi
instal·laran equips de mànega amb boca de 45
mm de diàmetre, ràcord tipus Barcelona, que permetran cobrir tota la planta.
3. Es disposaran extintors d’incendis de 5 kg de
CO2 o pols seca, per cada 100 m2.
La posada en servei de l’aparcament requerirà la
prèvia instal·lació de telèfon connectat a la xarxa
local i en funcionament.
Art. 34è.
En el projecte d’aparcament o garatge-aparcament
hi figuraran les “Instruccions de seguretat i evacuació
per a casos d’emergència”, on figurarà el telèfon de la
caserna de bombers més pròxima.
Aquesta instrucció que requerirà l’aprovació del
Servei d’extinció d’incendis i salvaments, es col·locarà
en llocs de l’aparcament de màxima visibilitat per a
l’usuari, com són: accessos de vianants, cabines de
control, caixa, etc.

Capítol XII
Instal·lacions complementàries.
Art. 35è.
1. Control
En els aparcaments o garatges-aparcament
s’instal·larà una central de comandament, ubicada
de forma que tingui la màxima visibilitat del local.
Si és més elevat el nombre de places destinades a
aparcament per hores, que no pas el de garatge,
s’instal·larà un sistema de TV que mitjançant monitors apropiats permeti el control des de la central, dels accessos, les plantes i les escales.
Des de la central i mitjançant una vidriera adequada, l’encarregat podrà observar en qualsevol
moment els quadres electrònics i els de control
de ventilació de CO i d’enllumenat, de forma que
sigui possible una actuació immediata.
2. Megafonia. Telèfons.

S’instal·larà un sistema de megafonia que per mitjà
d’una instal·lació d’altaveus adequats al nombre
suficient per a cada planta, permetrà donar ordres
als empleats i instruccions als usuaris.
3. Serveis sanitaris.
A la primera planta s’hi instal·laran els serveis sanitaris per a homes i dones, en nombre suficient
d’acord amb la capacitat de l’aparcament.

• Modificació de l’article 198 de les
OO.MM. d’Edificació, consistent en la supressió dels apartats 1–2 , a L’Hospitalet
de Llobregat. Aprovada definitivament per Acord
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de
juny de 1994 (DOGC núm. 1970 de 9/11/94), en el
sentit d’excloure de la seva aplicació les zones de
nucli antic, substitució de l’edificació antiga (clau 12) i
zona de densificació urbana intensiva i semiintensiva
(claus 13a i 13b respectivament) i aquells sectors que
compten amb planejament anterior vigent o de desenvolupament del PGM que contenen específicament la
densitat o nombre d’habitatges admesos, mantenint
per a la resta de supòsits en que el PGM no determina
una densitat màxima aplicable la vigència de l’article
198 pel que fa a la determinació del nombre d’habitatges resultants, sens perjudici de la seva grandària
o dimensió.

de Política Territorial i Obres Públiques de 31 de gener
1994 (DOGC núm. 1882 de 11/04/94).

Disposicions generals
Art. 1. De l’aplicació supletòria del PGM
Per a tots aquells aspectes no regulats específicament per aquestes Ordenances complementàries
seran d’aplicació les determinacions del Pla general
metropolità de Barcelona, i del planejament que el desenvolupi.
Art. 2. De l’àmbit d’aplicació
Aquestes ordenances seran d’aplicació a totes les
obres de nova planta i ampliacions o reformes d’edificacions existents que es realitzin dintre del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Art. 3. De l’Administració competent
Correspondrà a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet vetllar pel compliment de les disposicions
establertes a la present ordenança.

Capítol I
Les edificacions al pati interior
d’illa en zones d’ordenació segons
alineació de vial

• Supressió de l’apartat 4 de l’article 198
de les OO.MM. d’Edificació, per tal de permetre l’ús d’habitatge en planta baixa, a
L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada definitiva-

L’edificació en pati interior d’illa es regirà, a més del
que disposa al respecte el Pla general metropolità,
pels següents articles:

ment per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 13 de maig de 1998 (DOGC núm. 2721 de
09/09/98) amb les següents condicions:

Art. 4. De les diferències d’alçada entre
edificacions veïnes
En general no seran admissibles les edificacions en
pati interior d’illa que superin en més de 3,60 m. mesurats entre cantells superiors de forjats, l’alçada màxima
edificable en planta baixa de les parcel·les veïnes.

– No s’incrementarà la densitat d’habitatges permesa pel planejament vigent per raó de zona.
– L’ús d’habitatge en planta baixa no es prolongarà ni ocuparà el pati interior d’illa.
– Es mantindrà l’ús, la destinació i condicions dels
entresolats d’acord amb el planejament vigent,
sens perjudici del que resulti de la tramitació d’instruments de planejament cas per cas.

Art. 5. De les parcel·les veïnes amb desnivell no
superior a 3,60 m.
Quan el desnivell entre les cotes de referència de l’alçada reguladora màxima de parcel·les veïnes no superi els 3,60 m., l’edificació al pati interior d’illa s’ajustarà a allò que disposa el Pla general metropolità.

Santa Coloma de Gramenet
• Ordenança complementària de l’Edificació, de Santa Coloma de Gramenet.
Aprovada definitivament per Resolució del conseller

<3,60

<3,30

<3,60
3,60
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a les mitgeres, i si aquests celoberts no compleixen
les dimensions mínimes establertes pel PGM, es recomana que els nous edificis veïns col·loquin els seus
celoberts confrontats amb els de l’edifici existent de
manera que la figura resultant sigui el més regular possible i que l’edifici existent es serveixi del nou celobert
per a obtenir ventilació i il·luminació. Serà obligatori
fer-ho així quan els celoberts del nou edifici se situïn
sobre la mitgera o al costat d’ella.
En cap cas aquesta confrontació implicarà la mancomunació de celoberts.
Els nous patis sempre s’ajustaran a les dimensions
mínimes establertes pel PGM.

00

00

Art. 9. De la superfície conjunta de celoberts i
patis de ventilació
En el càlcul de la superfície mínima conjunta de celoberts i patis de ventilació del nou edifici, d’acord amb
l’article 235 de les Normes urbanístiques del PGM (12
per 100 de la superfície edificable a l’alçada reguladora màxima), es podrà computar la part de celobert
de les parcel·les veïnes que resultin confrontats.

3,

3,

Art. 6. De les parcel·les veïnes amb desnivell
superior a 3,60 m.
Quan el desnivell entre les cotes de referència de l’alçada reguladora màxima de parcel·les veïnes superi
els 3,60 m. a les finques ubicades a la cota superior
serà admissible l’edificació al pati interior d’illa amb les
següents condicions:
1. Que el pati interior d’illa sigui edificable segons el
PGM
2. Cap edificació podrà superar un pla ideal traçat
des de la cornisa definida per la intersecció del pla
vertical que conté el límit de parcel·la, o el centre
del pati interior d’illa en el seu cas, i un pla horitzontal situat a 7,20 m. per sobre del punt de
referència de l’alçada reguladora màxima de la
parcel·la situada a nivell inferior, fins a una línia horitzontal situada al pla de façana posterior de la
finca de més cota i a 4 m. per sobre del seu punt
de referència de l’alçada reguladora màxima.
El cos edificat així obtingut tindrà la consideració
de planta baixa o planta soterrani depenent del
que determinen al respecte els articles 225 i 226
de les Normes urbanístiques del PGM.
En el cas de que no s’edifiqui en el pati interior
d’illa, el nivell definitiu del terreny s’ajustarà a les
mateixes determinacions que en aquest títol es
reglamenten pels cossos edificats.

a)

b)

4,00

00
3,

3,60

00

3,60
3,

>3,60

NO

Art. 7. De les baranes al pati interior d’illa
1. Les baranes i elements separadors entre parcel·les
dins del pati interior d’illa podran ésser opaques
fins a 1,80 m., i calades fins a 2,50 m., mesurats
des del nivell superior del forjat corresponent.
2. Als límits posteriors, quan la diferència de nivell
entre els respectius forjats, o entre forjat i coronació de mur de contenció, sigui de 3,60 m. o
més, la barana damunt del forjat de cota alta o
el mur de contenció serà sempre calada, podent
tallar vistes amb elements de jardineria.

Capítol II
Els celoberts
Art. 8. De la confrontació de celoberts
Quan existeixin edificis que tinguin celoberts situats
476 Santa Coloma de Gramenet

Figures orientatives de la disposició dels celoberts.

Capítol III
Cossos i elements sortints
Art. 10. Del vol màxim dels cossos sortints
Per a totes les zones qualificades d’ordenació segons
alineació de vial, els vols màxims seran els que s’estableixen a continuació:
Carrer

Cos obert

Cos tancat

16 m. o menys

0,50 m.

No s’admet

16 a 21 m.

1,00 m.

1,00 m.

21 m. o més

1,50 m.

1,50 m.

1,00
16,70
(PB+4)

A places i jardins el vol serà el que correspongui al
carrer que forma l’espai públic.
(2,5x4)o(2x2+2x3)

5,00

20.00

5,00

1,00

2,50 m. (article 239.3d de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità de 1976)
2. Els elements separadors interiors a coberta podran ésser opacs fins a 1 m. d’alçada i calats fins
a 2,50 m.

16,70
(PB+4)

0,50

(2,5x4)o(2x2+2x3)

5,00

20.00

NO

13,65
(PB+3)

Aprovada definitivament per Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 5 de juny de 1996
(DOGC núm. 2229 de 12/07/96).

5,00

2,5

2 + 2 x 2,5

2,5

12,00

0,50

NO

13,65
(PB+3)

10,60
(PB+2)
0,50

2,5

2 + 2 x 2,5

2,5

12,00

Art. 11.

1,5

2 x 2,5
8,00

1,5

2,5 2,75 + 2 1,25
8,00

10,60

(PB+2)
De
la mida i composició dels cossos
tancats
2,5 2,75 + 2 1,25
2 x 2,5 1,5
cossos sortints
tancats no podran ocupar més
1. 1,5Els
8,00
8,00
d’un 1/3 de la longitud total de la façana. La seva
construcció serà bàsicament amb tancaments
transparents de manera que la relació opac/transparent serà 1/2
2. Cada cos sortint no podrà superar una amplada
superior a 3,60 m.
0,50

Art. 12. Dels ràfecs
Els ràfecs damunt de balcons només podran volar fins
al pla exterior d’aquests quan siguin construïts a partir
del forjat superior i s’ajustaran al que diu el Pla general
metropolità en la resta de circumstàncies.
Art. 13.

• Modificació de l’article 24 de les OO.MM.
d’Edificació a Santa Coloma de Gramenet.

Dels murs de coronació i elements
separadors a coberta
1. Damunt de les mitgeres els elements separadors
podran ésser opacs fins a 1,80 m. i calats fins a

Art. 24 (s’hi afegeixen els apartats 5 i 6)
5. Quan es tracti de la construcció d’edificis de més
de dues plantes de subterrani o que requereixin
més de 6 m. lineals d’excavació en profunditat, al
punt màxim, o edificis amb fonamentació de característiques especials, ja sigui per la tecnologia
utilitzada com pel volum d’excavació o per la qualitat especial de sòl, caldrà aportar, també, abans
de l’atorgament, una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat, emesa per entitat asseguradora
de reconeguda solvència, suficient per cobrir els
possibles danys que en el transcurs de l’execució
de l’obra es puguin produir sobre persones o propietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin
afectar la via pública i altres béns de naturalesa
pública. L’assegurança haurà d’incloure tots els
actors que puguin resultar responsables dels esmentats danys i el seu import, que com a mínim
serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la
companyia asseguradora ateses les característiques de l’obra i el seu risc potencial. L’Ajuntament
podrà no acceptar la pòlissa quan, d’acord amb
els informes tècnics municipals aquesta resulti insuficient.
6. També caldrà aportar una pòlissa d’assegurança
a requeriment municipal, quan el risc no previst en
la fase de projecte, es presentés efectivament en
el transcurs de l’execució de l’obra.
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JPOT

OHV VXEVWLWXHL[L $ DTXHVWV HIHFWHV HOV SODQV GH PLOORUD XUEDQD KDXUDQ GH MXVWLILFDU OD
GHVWLQDFLy DOFROÂOHFWLX HVSHFtILF OD WLSRORJLD L HOSURJUDPD IXQFLRQDO SURSRVDW LHVWDEOLUDQ OD
GHQVLWDWPj[LPDG¶DFRUGDPEDTXHVWDILQDOLWDWHQTXDOVHYROFDVKDXUDQGHGHVWLQDUXQPtQLP
GHOSHUGHOWRWDOGHO¶HGLILFD

• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes
Metropolitanes d’Edificació pal que fa al nombre màxim d’habitatges per parcel·la i a les
6HJRQD3ODQHMDPHQWDSURYDWDPEDQWHULRULWDWDODPRGLILFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj
condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de
Gramenet.
Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de
 $OVjPELWVGHVzOXUEjDPESODQHMDPHQWDSURYDWDPEDQWHULRULWDWDDTXHVWDPRGLILFDFLyGHO3OD
2008. (DOGC
núm. 5270 de 02/12/2008).
JHQHUDOPHWURSROLWjVH¶OVDSOLFDUDQSHOTXHIDDOVRVWUHDPEGHVWtDKDELWDWJHOHVOLPLWDFLRQVGHO
QRPEUH Pj[LP G¶KDELWDWJHV HVWDEOHUWHV HQ DTXHVWD PRGLILFDFLy GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj
VHPSUHLTXDQHOSODQHMDPHQWYLJHQWQRKDJLFRQFUHWDWHOQRPEUHG¶KDELWDWJHV

02',),&$&,Ï'(/(625'(1$1&(60(75232/,7$1(6'¶(',),&$&,Ï
$57,&8/$73523266$7
$UWLFOH6XSHUItFLHGHODSODoD
(VVXSULPHL[DTXHVWDUWLFOH
$UWLFOH6XSzVLWHVSHFLDO
(VVXSULPHL[DTXHVWDUWLFOH
$UWLFOH$OWXUDOOLXUHPtQLPD
(OVORFDOVWLQGUDQXQDDOWXUDOOLXUHPtQLPDHQWRWVHOVVHXVSXQWVGHPTXHQRHVSRGUjUHGXLU
DPE FDQDOLW]DFLRQV R LQVWDOÂODFLRQV DQjORJXHV D OHV ]RQHV GH FLUFXODFLy L HQ O¶HVSDL PtQLP GH OHV
SODFHV G¶DSDUFDPHQW VHJRQV O¶DUW  GH OHV 1188 $ O¶H[WHULRU V¶LQGLFDUj O¶DOWXUD Pj[LPD GHOV
YHKLFOHVTXHKLSXJXLQDFFHGLULQIHULRUHQPDO¶DOWXUDOOLXUHGHSDVGHOORFDOLDFFpVDDTXHVW

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

$UWLFOH'LVSRVLFLyGHOHVSODFHV

/D GLVSRVLFLy GH OHV SODFHV G¶HVWDFLRQDPHQW DSDUFDPHQW L JDUDWJHDSDUFDPHQW VHUj WDO TXH V¶KL

$UWLFOH3DVVDGLVVRVLDFFHVVRV
$OVSOjQROVGHOVSURMHFWHVTXHHVSUHVHQWLQDPEOHVVROÂOLFLWXGVGHOOLFqQFLDKLILJXUDUDQDVVHQ\DODWV
HOV HPSODoDPHQWV L HOV SDVVDGLVVRV G¶DFFpV GHOV YHKLFOHV WDQW DOV HVWDFLRQDPHQWV FRP DOV

             
         O¶XVXDUL FRP D YLDQDQW SHU HYLWDUOL HO ULVF
G¶DWURSHOODPHQW



XDUDQWDSODFHVKDXUDQGHGLVSRVDUG¶DFFpVSHUD
YLDQDQWVGHVGHO¶H[WHULRUVHSDUDWItVLFDPHQWGHO¶DFFpVGHYHKLFOHVRSURWHJLWGHPDQHUDDGHTXDGDL
DPE XQ DPSOH PtQLP GH  P (OV TXH WLQJXLQ PpV GH TXDUDQWDXQD SODFHV V¶HVWDUDQ D DOOz TXH
V¶HVSHFLILFDHQHO&7(HQHOVHX'%6,LVLpVHOFDVHQODQRUPDWLYD7qFQLFD6HFWRULDOYLJHQWSHOTXH
IDDOQ~PHURGHVRUWLGHVUHFRUUHJXWVPj[LPVG¶HYDFXDFLyLDVVLJQDFLyG¶RFXSDQWV
3HOTXHIDDOQ~PHURPtQLPGHVRUWLGHVSHUDYLDQDQWVV¶HVWDUjDDOOzTXHHVSHFLILFDHO&7(HQHOVHX
'%6, VHJRQV O¶DSDUFDPHQW HVWLJXL YLQFXODW D DFWLYLWDWV VXEMHFWHV D KRUDULV R D G¶DOWUHV WLSXV
G¶DFWLYLWDWV OD VHYD RFXSDFLy HO Q~PHUR GH SHUVRQHV TXH KDJLQ G¶pVVHU HYDFXDGHV DOoDGD
G¶HYDFXDFLy DVFHQGHQW R GHVFHQGHQW  L UHFRUUHJXWV Pj[LPV SHU D OD HYDFXDFLy VHJRQV HOV
SDUjPHWUHVPtQLPVGHO&7(HQHOVHX'%6,LVLpVHOFDVGHODQRUPDWLYD7qFQLFD6HFWRULDOYLJHQW
3HUIDFLOLWDUO¶DFFpVGHSHUVRQHVDPEPRELOLWDWU
TXHHQGLVSRVLQGHSODFHVDPEDTXHVWHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHUjQHFHVVDULTXHODSODQWDRQV¶HVWDEOHL[L
ODUHVHUYDGHSODFHVDTXqIDHVPHQWO¶DUWLFOHD GHOHV1188HVGRWLG¶XQDVFHQVRUDPEOHV
FRQGLFLRQV TXH GHWHUPLQD O¶DUWLFOH  R Ep G¶XQD UDPSD DPE XQD DPSOjULD PtQLPD L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHJRQVODQRUPDWLYDVHFWRULDOG¶DFFHVVLELOLWDWYLJHQW
104, 108, 109, 110, 111
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$UWLFOH5DPSHVLDFFHVVRV



DPE XQ DPSOH PtQLP GH  P (OV TXH WLQJXLQ PpV GH TXDUDQWDXQD SODFHV V¶HVWDUDQ D DOOz TXH
V¶HVSHFLILFDHQHO&7(HQHOVHX'%6,LVLpVHOFDVHQODQRUPDWLYD7qFQLFD6HFWRULDOYLJHQWSHOTXH
IDDOQ~PHURGHVRUWLGHVUHFRUUHJXWVPj[LPVG¶HYDFXDFLyLDVVLJQDFLyG¶RFXSDQWV
3HOTXHIDDOQ~PHURPtQLPGHVRUWLGHVSHUDYLDQDQWVV¶HVWDUjDDOOzTXHHVSHFLILFDHO&7(HQHOVHX
'%6, VHJRQV O¶DSDUFDPHQW HVWLJXL YLQFXODW D DFWLYLWDWV VXEMHFWHV D KRUDULV R D G¶DOWUHV WLSXV
G¶DFWLYLWDWV OD VHYD RFXSDFLy HO Q~PHUR GH SHUVRQHV TXH KDJLQ G¶pVVHU HYDFXDGHV DOoDGD
G¶HYDFXDFLy DVFHQGHQW R GHVFHQGHQW  L UHFRUUHJXWV Pj[LPV SHU D OD HYDFXDFLy VHJRQV HOV
SDUjPHWUHVPtQLPVGHO&7(HQHOVHX'%6,LVLpVHOFDVGHODQRUPDWLYD7qFQLFD6HFWRULDOYLJHQW
3HUIDFLOLWDUO¶DFFpVGHSHUVRQHVDPEPRELOLWDWU
TXHHQGLVSRVLQGHSODFHVDPEDTXHVWHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHUjQHFHVVDULTXHODSODQWDRQV¶HVWDEOHL[L
ODUHVHUYDGHSODFHVDTXqIDHVPHQWO¶DUWLFOHD GHOHV1188HVGRWLG¶XQDVFHQVRUDPEOHV
FRQGLFLRQV TXH GHWHUPLQD O¶DUWLFOH  R Ep G¶XQD UDPSD DPE XQD DPSOjULD PtQLPD L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHJRQVODQRUPDWLYDVHFWRULDOG¶DFFHVVLELOLWDWYLJHQW
$UWLFOH5DPSHVLDFFHVVRV
/¶DPSOjULDPtQLPDGHOVDFFHVVRVSHUDXQVROVHQWLWGHFLUFXODFLyTXHGRQLQDFDUUHUVGHPHQ\V
GHPG¶DPSOHVHUjGHP(QHOVDOWUHVFDVRVVHUjGHP


/HVUDPSHVWLQGUDQO¶DPSOjULDVXILFLHQWQRLQIHULRUDPSHUDOOOLXUHSDVGHOVYHKLFOHVTXDQGHV
G¶XQH[WUHPGHODUDPSDQRVLJXLYLVLEOHO¶DOWUHLODUDPSDQRSHUPHWLODGREOHFLUFXODFLyV¶KDXUjGH
GLVSRVDUG¶XQVLVWHPDGHVHQ\DOLW]DFLyDGHTXDWGHEORTXHLJ
/HVUDPSHVHQTXqHOVYHKLFOHVKDJLQGHFLUFXODU
                  

(OVJDUDWJHVDSDUFDPHQWVDPEFDSDFLWDWSHUDPpVGHSODFHVKDXUDQGHGLVSRVDUDOPHQ\VG¶XQ
DFFpVSHUDGRVVHQWLWVGHFLUFXODFLyG¶XQDPSOHQRLQ
VHQWLWGHPG¶DPSOjULDPtQLPDSHUDFDGDXQ$TXHVWDDPSOjULDV¶KDXUjGHUHVSHFWDUDO¶HQWUDGDL
VSULPHUVPDSDUWLUGHO¶HQWUDGD
(OVJDUDWJHVDSDUFDPHQWVDPEFDSDFLWDWSHUDPpVGHSODFHVKDXUDQGHWHQLUFRPDPtQLP
         QHUD TXH V¶KL HVWDEOHL[L HO VHQWLW ~QLF GH

$UWLFOH3HQGHQWGHOHVUDPSHV
/HVUDPSHVQRVREUHSDVVDUDQHOSHUHQHOSXQWGHPj[LPSHQGHQW/DVHYDDPSOjULDPtQLPD
OOLXUH GH TXDOVHYRO REVWDFOH VHUj GH  P DPE HO V        
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
1~P±
FXUYDWXUD
PHVXUDW WDPEp D O¶HL[ GHO FDUULO GH FLUFXODFLy VHUj
VXSHULRU D  P (Q HOV  P GH
SURIXQGLWDW LPPHGLDWV DOV DFFHVVRV GHO ORFDO OHV UDPSHV WLQGUDQ XQ SHQGHQW Pj[LP GHO  SHU 
TXDQKDJLQGHVHUXWLOLW]DGHV
$UWLFOH$FFpVLVRUWLGDGHYLDQDQWV
 /¶DFFpV GH YLDQDQWV DO JDUDWJHDSDUFDPHQW S~EOLF HV IDUj D WUDYpV GH ORFDOV R SDVVRV GHVWLQDWV
       WDQTXHV G¶XQDDOWXUD GH  P FRP DPtQLP GH
       UPHWUj HQ FLUFXPVWjQFLHV HVSHFLDOV DGHTXDGHV
O¶DFFpV SHU DVFHQVRUV SHU D YHKLFOHV DPE SHUVRQHV R FLQWHV WUDQVSRUWDGRUHV DPE XQHV
FDUDFWHUtVWLTXHV GH FDSDFLWDW L GH FjUUHJD ~WLO TXH V¶KDXUDQ GH FRQVLJQDU HQ UqWROV FROÂORFDWV GH

LGHVG¶HPHUJqQFLDLQGHSHQGHQWVSHUDOSHUVRQDO
                

ORFDODH[FHSFLyGHO¶DFFpVSHUPXUVG¶REUDRPDWHULDOLQFRPEXVWLEOH
EXQLQIRUPHSUHYLGHOVVHUYHLVWqFQLFVPXQLFLSDOV
SRGUDQVXEVWLWXLUVHOHVGXHVVRUWLGHVG¶HPHUJqQFLDSHUXQD~QLFDDPEXQLWDWGHSDVHTXLYDOHQWHQ



         GXUj D WHUPH DPE O¶DPSOLWXG VXILFLHQW SHU LPSHGLU
O¶DFXPXODFLyGHJDVRVQRFLXVHQSURSRUFLyFDSDoGH
%JTQPTJD
WUDYpVGHOHVREHUWXUHVTXHFRPXQLTXLQGLUHFWDPHQWDPEO¶HVSDLH[WHULRUVHUjFRPDPtQLPG¶XQ

TXDOVKDXUDQG¶HVWDUG¶DFRUGDPEHO&7(HQHOVHX%'+6LVLpVHOFDVHQODQRUPDWLYD7qFQLFD
112, 113, 115
6HFWRULDOYLJHQWSHUWDOG¶DVVHJXUDUO¶HVFRPEUDGDGHO¶DLUHGHOVHXLQWHULRU
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4XDQODYHQWLODFLyVLJXLIRUoDGDOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVKDXUDQG¶HVWDUG¶DFRUGDPEHO&7(HQ

JPOT

EXQLQIRUPHSUHYLGHOVVHUYHLVWqFQLFVPXQLFLSDOV
SRGUDQVXEVWLWXLUVHOHVGXHVVRUWLGHVG¶HPHUJqQFLDSHUXQD~QLFDDPEXQLWDWGHSDVHTXLYDOHQWHQ


         GXUj D WHUPH DPE O¶DPSOLWXG VXILFLHQW SHU LPSHGLU
O¶DFXPXODFLyGHJDVRVQRFLXVHQSURSRUFLyFDSDoGH
WUDYpVGHOHVREHUWXUHVTXHFRPXQLTXLQGLUHFWDPHQWDPEO¶HVSDLH[WHULRUVHUjFRPDPtQLPG¶XQ

TXDOVKDXUDQG¶HVWDUG¶DFRUGDPEHO&7(HQHOVHX%'+6LVLpVHOFDVHQODQRUPDWLYD7qFQLFD
6HFWRULDOYLJHQWSHUWDOG¶DVVHJXUDUO¶HVFRPEUDGDGHO¶DLUHGHOVHXLQWHULRU
4XDQODYHQWLODFLyVLJXLIRUoDGDOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVKDXUDQG¶HVWDUG¶DFRUGDPEHO&7(HQ
HO VHX %'+6 L VL pV HO FDV HQ OD QRUPDWLYD 7qFQLFD 6HFWRULDO YLJHQW L HQ WRW FDV  DVVHJXUDU XQD
UHQRYDFLyPtQLPDG¶DLUHGHPKRUDSHUPGHVXSHUItFLH
(QHOVDSDUFDPHQWVDPEPpVGHSODFHVRPpVGHPðGHVXSHUItFLH~WLOV¶KDXUjG¶LQVWDOÂODUXQ
GHWHFWRUGH&2
 (Q HOV DSDUFDPHQWV VLWXDWV HQ SODQWHV LQIHULRUV DO VHJRQ VRWHUUDQL VHUj REOLJDWzULD OD LQVWDOÂODFLy
G¶H[WLQFLyDXWRPjWLFDG¶LQFHQGLV

$UWLFOH,OÂOXPLQDFLy
(OQLYHOOG¶LOÂOXPLQDFLyTXHKDXUjGHWHQLUO¶DSDUFDP
GH  OX[  H[FHSWH SHU D OHV ]RQHV GH FLUFXODFLy         
G¶LOXPLQjQFLD PtQLPD KDXUj G¶HVWDU G¶DFRUG DPE HO &7( HQ HO VHX %'68 L VL pV HO FDV DPE OD
QRUPDWLYD7qFQLFD6HFWRULDOYLJHQW

$OVJDUDWJHVS~EOLFVV¶KLLQVWDOÂODUjXQODYDERFRPSRVWG¶LQRGRULUHQWDPDQVDGDSWDWDSHUVRQHVDPE
WLYDVHFWRULDOG¶DSOLFDFLyYLJHQWFRPDPtQLP
$UWLFOH1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVSHUSDUFHOÂOD
(6'(52*$$48(67$57,&/(
$UWLFOH1RPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHV


$OHV]RQHVG¶KDELWDWJHSOXULIDPLOLDUHOQRPEUHPj[LPG¶KDELWDWJHVTXHSRGUjFRQVWUXLUVHHQ
XQDGHWHUPLQDGDSDUFHOÂODQRVHUjVXSHULRUDOTXHUH
FRQVWUXwGDGHO¶HGLILFLSHOPzGXOGHYXLWDQWDPHWUHVTXDGUDWV P 

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

$ OHV ]RQHV VXEMHFWHV D RUGHQDFLy YROXPqWULFD HVSHFtILFD TXH FRPSWLQ DPE XQ SODQHMDPHQW
DQWHULRU DO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj HQ HO TXH V¶HVWDEOHL[LQ OLPLWDFLRQV HVSHFtILTXHV GH GHQVLWDW
V¶DSOLFDUjWDPEpODGHWHUPLQDFLyDQWHULRU


$OVHIHFWHVGHOSUHVHQWDUWLFOHDOHV]RQHVGHFDVFDQWLFLGHGHQVLILFDFLyXUEDQDV¶HQWpQSHU
VXSHUItFLHFRQVWUXwGDGHO¶HGLILFLHQDFWXDFLRQVGHQRYDSODQWDODFRPSUHVDHQWUHHOVWDQFDPHQWV
H[WHULRUV6¶LQFORXHQHOVFHOREHUWVHOVSDWLVGHYHQWLODFLyLHOVHQWUHVRODWVLV¶H[FORXHQHOVFRVVRV
              
SDUWVGHO¶HGLILFDFLyXELFDGHVSHUVREUHGHO¶DOoDGDUHJXODGRUDPj[LPD
4XDQHVWUDFWLG¶DFWXDFLRQVGHUHKDELOLWDFLyV¶DGRSWDUjHOPDWHL[VREUHVGHQRYD
SODQWDVLEpODVXSHUItFLHGHSODQWDEDL[DTXHQRV¶LQFORJXLDOVHIHFWHVGHVXSHUItFLHFRQVWUXwGD
VHUj OD TXH XOWUDSDVVL HO FRV SULQFLSDO GH O¶HGLILFDFLy L HV FRQVLGHUDUDQ WDQFDPHQWV H[WHULRUV

DTXHOOVTXHFRUUHVSRQJXLQDOYROXPSULQFLSDOGHO¶HGLILFL



$ OD UHVWD GH ]RQHV SHU DO FjOFXO GH OD VXSHUItFLH FRQVWUXwGD GH O¶HGLILFL V¶DGRSWDUDQ HOV
PDWHL[RV FULWHULV TXH HVWDEOHL[HQ OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj SHU DO
FzPSXWGHO¶HGLILFDELOLWDW

117,118,119,179,180
$UWLFOH&RQWLQJXWGHODQRUPDWLYD
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DTXHOOVTXHFRUUHVSRQJXLQDOYROXPSULQFLSDOGHO¶HGLILFL


$ OD UHVWD GH ]RQHV SHU DO FjOFXO GH OD VXSHUItFLH FRQVWUXwGD GH O¶HGLILFL V¶DGRSWDUDQ HOV
PDWHL[RV FULWHULV TXH HVWDEOHL[HQ OHV 1RUPHV XUEDQtVWLTXHV GHO 3OD JHQHUDO PHWURSROLWj SHU DO
FzPSXWGHO¶HGLILFDELOLWDW

$UWLFOH&RQWLQJXWGHODQRUPDWLYD
/DQRUPDWLYDDDSOLFDUDPEFDUjFWHUSULQFLSDORVXEVLGLDULVHJRQVHOTXHGLVSRVDO¶DUWLFOHDQWHULRUL
HQIXQFLyGHOHVDQWLJXHV]RQHVGHO3ODG¶RUGHQDFLyXUEDQDGH%DUFHORQDLODVHYDFRPDUFDGHGH
GHVHPEUHGHVHUjHOVHJHQW
D  =RQHVG¶HL[DPSOHLQWHQVLXUHVLGHQFLDOXUEDQDLQWHQVLYDLFRPHUFLDO
PWP
SHU
P
3%3
P

(GLILFDELOLWDWQHWD
2FXSDFLyPj[LPD
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
$OoDGDPtQLPDHQWUHVRVWUHV

E  =RQHV G¶HL[DPSOH VHPLLQWHQVLX FDVF DQWLF UHVLGHQFLDO XUEDQD VHPLLQWHQVLYD L WROHUjQFLD
G¶KDELWDWJHLLQG~VWULD
PWP
SHU
P
3%3
P

(GLILFDELOLWDWQHWD
2FXSDFLyPj[LPD
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
$OoDGDPtQLPDHQWUHVRVWUHV
F  =RQHVVXEXUEDQHVLGHFLXWDWMDUGt

PWP
SHU
P
3%3
P

(GLILFDELOLWDWQHWD
2FXSDFLyPj[LPD
$OoDGDPj[LPD
1RPEUHPj[LPGHSODQWHV
$OoDGDPtQLPDHQWUHVRVWUHV
$UWLFOH/LPLWDFLRQV

 (OV SODQV HVSHFLDOV L VL V¶HVFDX HOV HVWXGLV GH GHWDOO QR SRGUDQ DXJPHQWDU OD VXSHUItFLH GH
VRVWUHHGLILFDEOHQLDOWHUDUHOWLSXVG¶RUGHQDFLyIL[DWVSHOSODQHMDPHQWDQWHULRUTXDQHVPRGLILTXL
DTXHVW
 /DPDWHL[DOLPLWDFLyV¶DSOLFDUjTXDQUHJHL[LQHOVSDUjPHWUHVGHILQLWVDO¶DUWLFOHDPEFDUjFWHU
VXEVLGLDULGHO¶DQWHULRURUGHQDFLy

9LVWLSODX



191,193
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%JTQPTJD

Sant Cugat del Vallès
Edicte de 3 de juny de 2005 (DOGC Núm.
4406 de 15/06/2005) de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, sobre l’aprovació
d’un projecte d’ordenança municipal.
En data 26 de maig de 2005 ha estat publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 125,
pàgina 97, la proposta d’aprovació definitiva del projecte d’Ordenança Municipal sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges amb el text
íntegre de la referida ordenança, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
en sessió ordinària de data 18 d’abril de 2005, en els
mateixos termes que el projecte aprovat inicialment
pel Ple Municipal en sessió de data 25 d’octubre de
2004, i deixant sense efecte en el municipi de Sant
Cugat del Vallès els articles de les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació aprovades per part del
Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de
Barcelona en data 15 de juny de 1978, en aquells articles continguts en el títol II que es contradiguin amb
aquest projecte, tot indicant que s’ajusta al planejament vigent, per la qual cosa procedeix la publicació
del present edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. (03/06/2005)
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Ordenança
Metropolitana
de rehabilitació

Pròleg
L’Ordenança metropolitana de rehabilitació, aprovada
pel Consell metropolità el 18 d’abril de 1985, representa una adaptació de la normativa del Pla General
Metropolita a les especificitats pròpies dels processos
de Rehabilitació.
El seu objecte és la regulació de les actuacions de
rehabilitació mitjançant la definició, la classificació i
I’adequació dels articles de les Normes Urbanístiques
i de les Ordenances d’Edificació. L’Ordenança configura un concepte ampli de la rehabilitació, vinculat a
la millora de les condicions d’habitabilitat dels edificis
i espais del seu entorn, pel que fa a la permanència
i millora dels usos existents o a la nova implantació
d’usos i activitats.
L’Ordenança classifica les actuacions de rehabilitació
en operacions o obres de millora, segons el nivell
d’habitabilitat aconseguit per l’objecte de l’actuació,
i en actuacions de grau alt, mig o baix segons el tipus
d’obres.
En base a aquestes definicions i classificacions
s’aborden tres àmbits diferents:
Marc urbanístic.
Normativa d’edificació.
Marc administratiu.
El marc urbanístic desenvolupa dos aspectes: el regim
de les edificacions fora d’ordenació i les zones subjectes a un Pla Especial.
El R.D. 2329/83 considera circumstàncies limitatives
per a la Rehabilitació les situacions qualificades fora
d’ordenació urbanística o amb limitacions que impedeixen l’ús previst. El Pla General Metropolita regula a
l’article 222 de les Normes Urbanístiques el regim de
les edificacions anteriors a la seva aprovació. L’Ordenança de Rehabilitació amplia i aprofundeix l’aplicació
de l’article 222, interpretant la modificació de l’article
60 de la Llei del Sol en el sentit de limitar l’abast de
les situacions de fora d’ordenació tal com queden regulades a l’article 45 de la Llei 3/1984, de mesures
d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.
L’Ordenança regula separadament les situacions
qualificades de fora d’ordenació urbanística i les de
simple disconformitat amb les condicions d’edificació
definides pel Pla General Metropolità.
Els edificis i les instal·lacions qualificades en situació
de fora d’ordenació urbanística no poden ésser objecte d’augment de volum, canvi d’ús i augment del
nombre d’habitatges, però s’admeten, prèvia renúncia
a la indemnització per l’increment de valor, determinades actuacions de rehabilitació sobre condicions
que no compleixen el nivell mínim d’habitabilitat.
Els edificis i les instal·lacions disconformes als parà-

metres del Pla General Metropolità, no inclosos en
la situació de fora d’ordenació, podran ésser objecte d’operacions de rehabilitació i obres de millora.
L’Ordenança de Rehabilitació assumeix l’existència
d’edificacions i instal·lacions anteriors a l’aprovació
del PGM que resulten disconformes amb la regulació
zonal del Pla; en aquests casos són admeses actuacions de Rehabilitació, de la regulació normativa de
les quals dependrà el manteniment o variació de les
condicions d’utilització de l’edifici rehabilitat.
En les zones en les quals les Normes del Pla General
Metropolità obliguin a la redacció d’un Pla Especial,
o incloguin un Pla Especial en el seu àmbit, el règim
d’aplicació de l’Ordenança és transitori fins a l’aprovació definitiva de l’Ordenança particular que s’hi estableixi i, si s’escau. podrà regir de forma subsidiària.
Són admeses en aquestes zones operacions de rehabilitació i obres de millora que no comportin augment
de volum ni canvi d’ús. Es tracta en aquests casos
de permetre la millora de situacions existents, impedint, però, la implantació de nous usos o augments
de volum, I’autorització dels quals haurà de dependre
dels plans especials respectius.
Pel que fa a la normativa d’edificació es consideren
tres aspectes: obres, instal·lacions i serveis.
Les qüestions més significatives presentades són: dimensions de celoberts i obertures a aquests, dimensions d’escales, normes per a la instal·lació d’ascensors, normes de dotació d’aparcament i de recollida
d’escombraries.
L’Ordenança no ha pretès una regulació exhaustiva
i limitativa d’aquests punts, sinó al contrari proporcionar conceptes interpretatius que, en funció de les
circumstancies pròpies de cada actuació, permetin
reconduir les possibles opcions rehabilitadores. Nogensmenys, es fa referència a la regulació del PGM
per a les condicions de compatibilitat d’usos en les diverses zones. Augment de volum edificable o nombre
màxim d’habitatges per parcel·la.
En el tema de les instal·lacions, I’operativitat de l’Ordenança de Rehabilitació resta limitada per un principi de jerarquia normativa, a causa de l’existència de
Normes Bàsiques, Reglaments i Normes d’Obligat
Compliment. El capítol 2n. del títol lll de l’Ordenança
es limita a remetre a les determinacions d’aquelles
normes i reglaments que siguin d’obligat compliment
en actuacions de rehabilitació, fins a la publicació d’un
articulat d’aquestes Normes que tingui en compte
l’especificitat de les actuacions de rehabilitació.
Els aspectes més significatius de l’Ordenança en el
marc administratiu fan referència a la llicència municipal per obres de rehabilitació i a la documentació
tècnica exigida.
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En general, la rehabilitació és considerada obra menor
i regulada en conseqüència. Tenen la consideració
d’obres majors les actuacions lligades a l’obra nova, a
l’augment de volum a l’increment del nombre d’habitatges, o al canvi d’ús.
Aquesta diferència respon al criteri d’assignar el concepte d’obra menor a les actuacions sobre l’edificació
existent, en comptes de fer-ho per raó de la complexitat de l’obra que es vol realitzar. En funció de les
característiques de la intervenció, les sol·licituds de
llicencia incorporant un projecte complet, els plànols,
o el full d’acceptació de la direcció d’obres.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I
Preliminar
Art. 1.
L’Objecte d’aquest articulat és la regulació de les actuacions de rehabilitació pel que fa a la seva definició,
la classificació dels diferents tipus i I’adequació de les
normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes
d’Edificació del Pla General Metropolita d’Ordenació
Urbana que els siguin d’aplicació.

Capítol II
Les actuacions de rehabilitació
Art. 2.
1. S’entén per actuació de rehabilitació la destinada
a millorar les condicions d’habitabilitat d’una edificació o del seu entorn immediat, pel que fa a l’ús
a que estigui destinada o a altres a que es destini;
en els termes i de la manera que es defineixen en
aquesta Ordenança.
2. Poden ser subjecte d’una actuació de rehabilitació qualsevol edificació destinada a allotjar persones, les seves activitats i les seves pertinences,
i els espais del seu entorn immediat vinculats al
seu ús.
Art. 3.
Les condicions d’habitabilitat per a cada ús inclouen
els aspectes programàtics, dimensionals, d’equipament, instal·lacions, règim de serveis, confort i seguretat.
Art. 4.
1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen
segons el nivell d’habitabilitat aconseguit en Operacions de Rehabilitació i Obres de Millora Específica.
2. S’entén per operació de rehabilitació, I’actuació
destinada a aconseguir el nivell mínim d’habitabilitat que es defineix en aquesta Ordenança, o un
altre superior, per a totes les condicions que el determinen.
3. El subjecte d’aplicació d’una operació de rehabilitació és només aquell que no compleix el nivell
mínim d’habitabilitat.
4. S’entén per obra de millora específica l’actuació
destinada a aconseguir el nivell mínim d’habitabi-

litat que es defineix en aquesta Ordenança, o un
altre nivell superior, per a alguna però no totes les
condicions que el determinen.
5. El subjecte d’aplicació d’una obra de millora específica és tant aquell que inicialment no compleix el
nivell mínim d’habitabilitat, com el que ja el compleix.
Art. 5.
1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen en
funció del tipus d’obres en: actuacions de grau alt,
grau mitja i grau baix.
2. S’entén per actuació de grau alt la que comporta
obres en els fonaments, en els elements que fan
una funció estructural, o en l’estructura de qualsevol altre element que formi part del cos de l’edificació.
3. A efectes d’aquesta Ordenança s’entén per cos
de l’edificació el buc que el defineix com a tal, i
esta format pel fonaments, I’estructura i els tancaments.
4. S’entén per actuació de grau mitjà la que comporta obres en els elements del cos de l’edificació
que no són considerats estructurals, obres que
afecten les instal·lacions i els equipaments comuns, i a la redistribució generalitzada d’espais.
5. S’entén per actuació de grau baix la que comporta obres en les instal·lacions particulars, I’equip
fix (higiènic, de cuina, de rentada de roba) les relacionades amb els acabats i les obres interiors en
habitatges i locals.
Art. 6.
El nivell mínim d’habitabilitat per a les actuacions de
rehabilitació en habitatges o edificis d’habitatges és
el nivell «A» d’Habitabilitat Objectiva, tal com es defineix en el Decret de la Generalitat 346/1983 de 8
de juliol.
2. El nivell mínim d’habitabilitat per a d’altres usos
es determinarà en cada Reglament. Si de cas hi
manca en tots els casos, es tindran en consideració les circumstàncies de l’adequació i les raons
de seguretat i salubritat, com també els aspectes
d’habitabilitat assenyalats a l’apartat anterior que
siguin per analogia d’aplicació, sense perjudici
que a causa de les disposicions sobre els usos
comercials, residencials o d’oficines, contingudes
en les Ordenances Metropolitanes o altres disposicions de rang superior, assenyalin nivells superiors d’habitabilitat que necessàriament s’hagin
d’assolir.
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TÍTOL II
MARC URBANÍSTIC
Capítol I
De les zones i les edificacions
Art. 7.
1. Les actuacions de rehabilitació es poden realitzar
d’acord amb el que es determina en aquesta Ordenança a qualsevol de les zones que es defineixen en el PGM.
2. En aquelles zones subjectes a la redacció d’un
Pla Especial o que inclouen un Pla Especial en el
seu àmbit, les actuacions de rehabilitació es regiran per l’Ordenança particular que s’estableixi,
si s’escau, i subsidiàriament per aquesta Ordenança.
Fins a l’aprovació del Pla Especial, es poden realitzar actuacions de rehabilitació que no comportin
augment de volum, augment del nombre d’habitatges, ni canvi d’ús.
Art. 8.
1. Tenen la consideració d’actuacions de rehabilitació aquelles que comporten augment de volum,
increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús.
2. Les addicions de volum possibles, quan resultin
permesos segons la reglamentació que per a
cada zona fa el PGM, hauran de produir-se amb
especial consideració de l’impacte que suposin
per a la composició general de l’edifici.
3. En qualsevol cas, es permet l’addició de volums
estrictes deguts als elements tècnics d’instal·lacions comunitàries, ascensors, comptadors i
serveis generals, quan la seva implantació formi
part de l’actuació.
Art. 9.
1. Qualsevol intervenció en una edificació inclosa en
el Catàleg Municipal del Patrimoni Arquitectònic,
Històric, Artístic, o d’un altre àmbit i rang superior,
tindrà la consideració d’actuació de rehabilitació.

Capítol II
De les situacions disconformes i
fora d’ordenació
Art. 10.
Els edificis i les instal·lacions qualificades en situació de fora d’ordenació que per raó de planejament
quedin sotmeses a expropiació, cessió obligatòria i
gratuïta dels terrenys o bé a l’enderrocament de l’edifici, o estiguin dotades d’usos incompatibles, poden
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ésser objecte d’obres de millora específica de les condicions que no compleixin el mínim d’habitabilitat que
es determina en aquesta Ordenança i prèvia renúncia
a la indemnització per l’increment de valor.
Art. 11.
Els edificis i les instal·lacions construïdes abans de
l’aprovació del PGM que resultin disconformes amb
les condicions d’edificació que determina, i no estiguin inclosos en el supòsit de l’article anterior, poden
ésser objecte d’operacions de rehabilitació i obres de
millora específica.
Art. 12.
Les actuacions de rehabilitació sobre els edificis disconformes definits en l’article anterior podran incloure
augment de volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús, i es regiran:
a. Pel que fa a l’ampliació, per la reglamentació del
PGM, de forma que l’augment de volum s’ajusti
als paràmetres definits per a cada zona, sempre
que el volum final resultant de l’ampliació no ultrapassi el que resultaria en el cas de nova edificació.
b. Pel que fa al nombre d’habitatges, es mantindran
els existents i I’increment del seu nombre restarà
limitat pel màxim d’habitatges per parcel·la definit
per a cada zona.
c. Pel que fa al canvi d’ús, s’estarà a les condicions
de compatibilitat d’usos definides per a cada
zona.

TÍTOL III
LES NORMES D’EDIFICACIÓ
Capítol I
De les obres
Art. 13.
En cap cas poden reduir-se, totalment o parcialment,
les condicions mínimes d’habitabilitat existents, per
raó de les obres d’edificació que comporta una actuació de rehabilitació.
Art. 14.
1. Les actuacions de rehabilitació que comporten
augment de volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús, i pel que fa a la part de
l’actuació considerada de nova edificació, se subjectaran a les condicions d’habitabilitat que s’assenyalen a les Ordenances Metropolitanes d’Edificació amb les excepcions que dicta aquesta
Ordenança. La resta de l’objecte de l’actuació es
regira pels nivells mínims d’habitabilitat que s’estableixen en aquesta Ordenança.
2. Les actuacions de rehabilitació no incloses en el
paràgraf anterior se subjectaran als nivells mínims
d’habitabilitat definits a l’article 6b, i amb les limitacions assenyalades a l’article 13b.
Art. 15.
1. Els patis existents, inclosos en una actuació de rehabilitació, poden mantenir les seves dimen-sions
i s’hi permet la realització de noves obertures per
millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges existents.
2. Les noves obertures corresponents a peces principals, resultants d’una redistribució generalitzada
de l’edifici amb increment del nombre d’habitatges, poden realitzar-se mentre la llum recta davant l’obertura sigui igual o més gran de 2 m.
Art. 16.
1. Quan l’actuació de rehabilitació comporta augment de volum en un edifici d’habitatges, els nous
patis no coincidents amb els existents es dimensionaran d’acord amb les determinacions del PGM,
prenent, com a alçària i nombre de plantes, el de
les afegides.
2. Pel que fa als casos de prolongació de patis existents que pel seu nombre total de plantes no compleixi les determinacions del PGM, la prolongació
es dimensionarà en funció de l’alçària i el nombre
total de plantes, incloent-hi les afegides, de ma-

nera que, pel cap baix, permeti la inscripció d’un
cercle de diàmetre igual a la sisena part de l’alçària
útil total del pati, amb un mínim de 3 m. i que no
produeixi en cap punt de la seva planta estrangulaments de menys de 2 m.
Art. 17.
En una actuació de rehabilitació que comporti augment de volum, no s’exigirà que la superfície mínima
conjunta de patis s’ajusti a allò que determina l’article
235.1 de les Normes Urbanístiques del PGM.
Art. 18.
1. Les actuacions de rehabilitació que no comportin
augment de volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús poden mantenir les dimensions del buc ¡ I’escala existents.
2. Quan l’actuació comporti augment del volum edificable, I’amplaria lliure dels trams i replans existents serà de 0,80 m. d’acord amb els següents
criteris:
a. Aquesta norma serà d’aplicació als casos de
prolongació d’escales generals d’ús comú a l’interior d’edificis.
b. En les escales generals existents, s’admetran
reduccions puntuals de les dimensions esmentades que tinguin per causa condicionaments de
l’estructura o les instal·lacions de l’edifici.
c. Aquesta norma no serà d’aplicació en habitatges unifamiliars els quals podran mantenir les
dimensions existents.
Art. 19.
En actuacions de rehabilitació que no comporten augment de volum ni canvi d’ús, realitzades en edificis
d’habitatges que per la seva alçària estiguin obligats
a disposar d’ascensors segons les determinacions
del PGM, no és obligatòria la dotació de servei d’ascensor.
Art. 20. 1
1. En el marc d’una actuació de rehabilitació, I’ascensor es podrà instal·lar en un pati de parcel·la
o dins l’ull d’escala, si no hi ha cap més solució
alternativa viable, a causa de l’estat d’ocupació de
l’edifici o a raons de tipus constructiu, estructural o
compositiu, d’acord amb les següents condicions:
2. Dintre del pati de parcel·la.
a. Quan el recorregut de l’ascensor es faci dins un
1. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a
la pàg. 495
Veure modificació per al Municipi de Pallejà a la pàg. 495
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buc tancat per parets cegues, no s’han de produir
estrangulaments en el pati menors d’1 m. per a
parets cegues o de 2 m. si existeixen obertures.
No s’admetrà que la superfície mínima del pati
existent quedi disminuïda més d’un 25 per 100,
llevat que encara compleixi les disposicions pel
que fa a la seva superfície.
b. Quan no sigui possible complir les determinacions anteriors, o bé si un cop complides, per
raó del seu emplaçament, poden afectar les condicions d’il·luminació, obertura visual o ventilació
de l’espai, podrà construir-se el buc mitjançant els
materials i disposicions assenyalades en el Reglament d’Aparells Elevadors i d’altres disposicions
que siguin d’aplicació, sempre que es garanteixin
les condicions de seguretat i bon ús de l’aparell.
3. Dintre de l’ull d’escala.
a. El recorregut de l’ascensor podrà desenvolupar-se dins un buc tancat dins l’ull d’escala que
mantindrà les dimensions dels trams i replans
existents, i no podrà disminuir-se l’amplària útil
excepte que l’escala resultant compleixi les condicions assenyalades en l’article 18.2 d’aquesta
Ordenança.
b. El recorregut de l’ascensor es farà de forma
que es garanteixin les condicions de seguretat i
bon ús de l’aparell assenyalades en les disposicions legals d’aplicació.
c. Quan al buc de l’escala hi ventilin peces principals dels habitatges existents, no s’autoritzarà
aquesta solució excepte que, per les dimensions
de l’escala, es compleixin les disposicions sobre
ventilació de l’apartat anterior d’aquest article.
4. Sigui quina sigui la solució adoptada, respecte a
la cambra de maquinària de l’ascensor, no es produirà una ocupació en planta del pati més gran
que la del buc de l’ascensor, assegurant-ne la correcta ventilació zenital.

Capítol II
De les instal·lacions
Art. 21.
En les actuacions de rehabilitació, les noves instal·
lacions o l’adequació de les existents es regiran per
les determinacions de les respectives normes bàsiques i reglaments que siguin d’obligat compliment en
aquelles actuacions.
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Capítol III
Dels serveis
Art. 22.
1. Les actuacions de rehabilitació que comporten augment de volum, augment del nombre d’habitatges o
canvi d’ús, en les quals no es donen les circumstàncies de l’article 299.5 de les Normes Urbanístiques
del PGM no queden obligades a la provisió de places
d’aparcament o a l’augment de les existents en l’objecte de l’actuació, sempre que sigui materialment
impossible d’encabir-les. En aquest cas la previsió
de places es garantirà d’acord amb l’article 299.6,
només quan el nombre resultant de noves places
sigui superior a quatre.
2. En les actuacions de rehabilitació, quan es doti
d’aparcament l’objecte de l’actuació, encara que
no resulti obligat segons l’apartat anterior, aquest
s’ajustarà a les determinacions del PGM, encara
que poden ésser admeses variacions justificades pel
que fa a accessos, passadissos, rampes i ventilació
sempre que es garanteixi el correcte funcionament i
s’assoleixin els nivells mínims de seguretat exigibles.
Art. 23.
Als efectes d’obligatorietat de dotació d’aparcament tal
com queda definida a l’article 22, s’estén per impossibilitats d’encabir-les les següents.
a. Si la planta destinable a aparcament té ja un ús
abans de l’actuació de rehabilitació, i amb una antiguitat de 3 anys.
b. Si l’amplària i el nombre d’accessos necessaris, segons les normes, no poden assolir-se amb les consideracions assenyalades a l’article 22.2.
c. Si les obres estructurals que s’han d’executar són
molt desproporcionades amb la finalitat d’assolir el
correcte funcionament amb els nivells mínims de seguretat exigibles.
d. Si no pot dotar-se el local de mitjans de seguretat
exigibles, pel que fa a sortides d’emergència, ventilació, escales i vestíbuls independents, ni solucions
alternatives que comportin anàlegs nivells de seguretat.
e. Si l’edifici es troba inclòs al catàleg i/o les obres necessàries poden malmetre els valors compositius
dignes d’ésser conservats.
f. Si per raons del context en que es troba l’edificació
(insuficiència vial de la trama urbana, dificultats
d’accés de vehicles i/o vianants, distinció de circulacions, illes de vianants, tipologia dels edificis i motius
similars) s’estima improcedent, per part dels serveis
tècnics de la Corporació actuant, d’exigir la reserva
d’aparcaments.

Art. 24.
L’actuació de rehabilitació d’un edifici d’habitatges no
comporta l’obligatorietat del compliment d’allò que estableixin les Ordenances Metropolitanes d’Edificació pel
que fa a la recollida d’escombraries, si no es disposa
d’espai material a la planta baixa per al seu emplaçament, o si la implantació comporta destrucció d’elements considerats de valor artístic.
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TÍTOL V
LES LLICÈNCIES I LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Capítol I

Art. 30.
Les actuacions de grau alt incorporaran a la documentació per a l’obtenció de la llicència municipal
d’obres el projecte signat pel facultatiu competent i
visat pel col·legi professional respectiu i I’acceptació
de la direcció de les obres, també visada.

Art. 25.
1. Qualsevol actuació de rehabilitació, excepte les de
grau baix realitzades a l’interior d’un habitatge o
local, quan no es tracti d’edificis inclosos en catàleg, està subjecte a prèvia llicència municipal
d’obres.
2. En els casos assenyalats com a excepció en el
paràgraf anterior, el promotor només comunicarà
a l’Ajuntament l’inici, la naturalesa de les obres i
la seva durada als efectes de constància com a
actuació de rehabilitació.
3. Qualsevol tipus d’actuació de rehabilitació en edificis catalogats requerirà la prèvia llicència municipal.

Art. 31.
1. Les actuacions de grau mitjà que comporten redistribució d’espais, o en les quals les obres que
cal realitzar estan sotmeses a determinacions de
normativa tècnica d’obligat compliment, incorporaran a la documentació per a l’obtenció de la
llicència municipal d’obres els plànols signats pel
facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu i I’acceptació de la direcció de les
obres, també visada.
2. En altres casos, incorporaran a la documentació
l’acceptació de la direcció d’obres per part del facultatiu competent, visat pel col·legi professional
respectiu.

Art. 26.
Les actuacions de rehabilitació que inclouen augment
de volum, augment del nombre d’habitatges o canvi
d’ús, tenen consideració d’obres majors i com a tals
es regiran, pel que fa a la llicència municipal d’obres,
segons el que determinen les Ordenances del PGM.

Art. 32.
1. Les actuacions de grau baix, subjectes a prèvia
llicència municipal d’obres, incorporan a la documentació necessària per conèixer la naturalesa de
les obres o instal·lacions sol·licitades, l’acceptació
de la direcció d’obres per part del facultatiu competent, visada pel col·legi professional respectiu.

Art. 27.
Les actuacions de rehabilitació no incloses a l’article
anterior tenen consideració d’obres menors i com a
tals es regiran, sense perjudici del que determinan les
Ordenances del PGM, pel que fa a la llicència municipal d’obres.
Art. 28.
1. En la sol·licitud de llicència municipal d’obres en
actuacions de rehabilitació, conjuntament amb les
dades que es detallen a les Ordenances del PGM,
es determinarà:
a. El tipus d’actuació (operació de rehabilitació o
obra de millora específica).
b. Grau d’intervenció (alt, mitjà, baix).
c. El canvi d’ús.
Art. 29.
Si en el transcurs de les obres es produeixen variacions en qualsevol dels tres conceptes de l’apartat
anterior que obliguin a la modificació del projecte,
aquest s’ajustarà al que determina l’article 45 de les
Ordenances Metropolitanes d’Edificació del PGM.
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Disposició final:
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia
de la publicació de la seva aprovació definitiva al BOP
i tindrà un període de vigència de tres anys, prorrogables automàticament o s’haurà de modificar, si
s’escau i a la fi d’aquest període, si, del fruit de l’experiència en la seva aplicació, se’n derivés la necessitat.

Modificacions
de l’Ordenança
Metropolitana
de rehabilitació

493

Cerdanyola del Vallès
• Ordenança complementària: Modificació de l’article 20è (instal·lació d’ascensor en edificis existents) a Cerdanyola
del Vallès. Aprovada definitivament per Acord de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 6 de novembre de 1996 (DOGC núm. 2289 de 04/12/96).
Art. 20. (s’hi afegeix l’apartat 5)
5. En el cas d’instal·lació d’aparells elevadors en edificis ja existents, en l’espai destinat a zona d’espera
de l’ascensor en el vestíbul d’entrada a l’edifici,
haurà d’ésser possible la inscripció enfront de la
porta de l’ascensor, d’un cercle de diàmetre mínim
de 100 cm.

Pallejà
• Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació per a la instal·
lació d’ascensors i aparells elevadors a
determinats edificis del municipi de Pallejà. Aprovada definitivament per Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 17 de
desembre de 2003 (DOGC núm. 4063 de 04/02/04).
Art. 20bis. (s’hi afegeix aquest article)
La instal·lació d’ascensors i aparells elevadors en edificis construïts abans de l’entrada en vigor del Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat, es podrà
fer ocupant part de la superfície dels patis de ventilació o celoberts, sempre que tècnicament no sigui
possible situar-los al pati de parcel·la, a l’ull d’escala o
a cap altre lloc, garantint, en qualsevol cas, el compliment de l’establert a l’article 20.4.

Cerdanyola del Vallès / Pallejà 495

Ordenança
metropolitana
de publicitat

Preàmbul
La redacció de l’Ordenança metropolitana de publicitat respon a la necessitat d’establir uns criteris
mínimament uniformes en el control i fiscalització de
l’activitat publicitària en l’àmbit dels municipis que
conformen la CMB.
Aquesta voluntat, a la que respon l’ordenança, ja venia
determinada per la consideració urbanística que en fa
la Llei del Sol, en el seu art. 178, d’una part important de les activitats publicitàries, ampliada per l’art.
43 del Reglament per al desplegament i l’aplicació de
la Llei 9/1981 sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (decret núm. 308/82) i tanmateix la Llei 61/64 de
l’Estatut de la Publicitat i especialment del Decret de
20 d’abril de 1967 (núm. 917/67) es remeten a la necessitat de l’existència de les ordenances municipals
a la vegada que estableixen criteris de tràmit i de condicions que, juntament amb les servituds al respecte
contingudes en la legislació de carreteres, ferrocarrils,
ens emmarca unes condicions tècnico-jurídiques ini
cials a tenir en compte.
A més d’aquest marc inicial, I’ordenança ha de convertir-se en un instrument regulador, que no limitador,
de l’activitat publicitària, essent a la vegada respectuosa amb aquells aspectes de desenvolupament municipal sense que es deixi de vincular la col·laboració
de la iniciativa privada en el constant manteniment i
millora de l’habitat i de l’entorn.
En aquest sentit doncs, el desenvolupament de l’ordenança es planteja segons els següents aspectes
bàsics:
– Definició i classificació dels conceptes a utilitzar.
– Llicencies, tràmit i procediment.
– Protecció de l’entorn i del medi ambient.
– Les activitats publicitàries en el Marc Urbanístic
concret del PGM.
– Regulació específica de les activitats i les seves
instal·lacions.
– Mesures de protecció de la legalitat urbanística i
dels drets del consumidor.
Cal assenyalar no obstant, que aquest últim aspecte de regulació ha de limitar-se a aspectes
generals, establint-se un regim subsidiari per als
aspectes concrets i en tant no es redactin les Ordenances municipals.
Barcelona, novembre del 1986
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Capítol I
Definició. Classificació
Art. 1. Significa t dels conceptes utilitzats.
Sempre que s’usin en aquestes Ordenances els conceptes que s’indiquen tot seguit, tindran el següent
significat:
1. Publicitat o activitat publicitària: S’entén per
publicitat o activitat publicitària tot el conjunt d’accions encaminades a fer arribar el contingut d’un
missatge publicitari al públic en general.
2. Missatge publicitari: S’entén per missatge publicitari tot tipus d’informació dirigida a donar coneixement de l’existència de qualsevol activitat o de
productes i de serveis que s’ofereixin al públic.
3. Llenguatge publicitari: S’entén com a llenguatge
publicitari al medi sensorial utilizat per a trametre
el missatge.
4. Subjecte actiu: S’entén com a subjecte actiu de
l’activitat publicitària tot el conjunt d’elements o
accions transmissores del missatge publicitari.
5. Subjecte passiu: S’entén com a subjecte passiu
de l’activitat publicitària tot el conjunt de la societat o part de la mateixa a la qual es destina el
missatge publicitari essent-ne receptors.
6. Mobiliari urbà: S’entén per mobiliari urbà tota
construcció o instal·lació d’ús públic, col·lectiu o
comunitari que es troba a la via pública, tals com
papereres, bústies, semàfors, fanals, tobogans,
gronxadors, baranes, marquesines de transports
públics, pirulís, etc; s’inclouen en aquest concepte, per les seves característiques, els vehicles
públics de transports de viatgers.
7. Construccions a la via pública: S’entén per
construccions a la via pública aquelles ins
tal·lacions subjectes generalment a llicencies temporals a règim especial, tal com quioscs, xurreries,
barraques de fira, terrasses de bars i restaurants,
etc.
8. Elements sortints no permanents: S’inclouen en
aquest apartat aquells elements accessoris a una
construcció o instal·lació que no romanen fixos o
estàtics, tals com les veles, persianes, tendals,
para-sols, etc.
9. Objecte publicitari: L’objecte publicitari ve determinat pel conjunt d’elements físics dissenyats,
construïts, fabricats o utilitzats expressament per
contenir el medi transmissor del missatge publicitari.
S’inclouen dins d’aquest apartat, sense ànims exclusivistes, les cartelleres, el mobiliari urbà específic (pirulís), pantalles de cinema, etc.
10. Medi transmissor: S’entén per medi transmissor

del missatge publicitari a aquell elements físic que
conté o materialitza per si mateix el missatge publicitari.
S’inclouen dins d’aquest apartat, sense ànims
exclusivistes, els cartells, fotografies, banderes i
banderoles, fullets, pancartes, adhesius, pintades,
grafitis, plaques, escuts, gravats, escultures, objectes, figures, rètols, holografies, etc.
11. Suport publicitari: S’entén per suport publicitari
aquell elements, constructiu o no, que sosté o
conté el medi transmissor del missatge publicitari,
directament o mitjançant l’objecte publicitari.
Els suports publicitaris poden ésser fixos o movibles.
S’inclouen com a suports fixos, sense ànims exclusivistes, els solars i edificis en general i qualsevol dels seus paraments, les tanques provisionals o definitives de solars, el mobiliari urbà i les
edificacions situades a l’espai públic, els elements
arquitectònics, pantalles de cinema, plafons lluminosos, etc.
Es consideren suports movibles, sense ànims exclusivistes, els automòbils, camions, autobusos, ferrocarrils i similars, avions, helicòpters, globus, etc.
Art. 2. Classificació de les activitats
publicitàries.
L’activitat publicitària definida a l’article anterior es
classificarà:
1. Pel que fa el seu contingut, en propaganda i informació.
Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança,
s’entén com a propaganda aquella activitat publicitària el contingut de la qual tingui una finalitat
lucrativa, i com a informació aquella que estigui
exempta d’aquesta finalitat.
2. Pel que fa la titularitat, es considera com a titular
de l’activitat a l’ens personal o jurídic beneficiat pel
desenvolupament de l’activitat, i a aquests efectes,
es distingiran les activitats privades, públiques o
institucionals i comunitàries o col·lectives.
3. Pel que fa a la relació entre el subjecte actiu i el
subjecte passiu, l’activitat publicitària podrà ésser
estàtica o mòbil.
S’entén per publicitat estàtica quan el subjecte
actiu esta localitzat en un lloc determinat i el subjecte passiu s’hi ha de desplaçar per a rebre el
missatge publicitari.
S’entén per publicitat mòbil quan el missatge publicitari arriba o pot arribar al subjecte passiu encara que aquest modifiqui el seu emplaçament,
essent el subjecte actiu qui és susceptible d’a
quest desplaçaments.

4. Pel que fa al llenguatge, l’activitat publicitària es classificarà en sonora, visual, o mixta (sonora i visual).

Capítol II
Llicències per activitats publicitàries
Art. 3. Subjecció a llicència.
Les activitats publicitàries que s’emplacin a la via pública o siguin perceptibles des de la mateixa estaran
subjectes a llicencia prèvia, llevat de les excepcions
contingudes en aquesta ordenança.
Art. 4. Caràcter de les llicències d’activitats
publicitàries.
Les llicències per a la instal·lació i funcionament d’activitats publicitàries seran temporals, de caire limitat o
indeterminat.
Perque una activitat publicitària sigui considerada de
caire limitat serà imprescindible que tingui aquest caire
l’activitat, el producte o el servei que s’ofereix al públic
mitjançant el missatge publicitari; les altres activitats
es consideren indeterminades.
Art. 5. Activitats sobre béns de naturalesa
pública.
1. Informació urbana: que comporta la utilització
de mobiliari urbà, dissenyat específicament, com
a suport permanent d’informació (senyals indicatives, esdeveniments públics, etc.).
2. Publicitat viaria: que comporta la utilització de
mobiliari urbà com a suport temporal i circumstancial de publicitat (banderes, banderoles, pancartes, etc., suspeses de fanals, baranes. etc.).
3. Publicitat convinguda: que contempla aquelles
activitats publicitàries que mitjançant convenis
específics que les autoritzin expressament poden
incorporar-se al mobiliari urbà (tal és el cas de publicitat a les papereres o autobusos a canvi d’una
taxa o del seu finançament).
Art. 6. Terminis de la llicència.
Les llicències d’activitats publicitàries de caire limitat
no tindran una durada superior a un any, prorrogable
per un any més i per una sola vegada; s’exceptuen
d’aquesta limitació les activitats publicitàries lligades
a l’execució d’obres la durada de les quals serà igual
a la prevista a la llicència d’obres, i les regulades a
l’apartat 4 de l’art. 18 d’aquesta Ordenança. Les llicències d’activitats publicitàries de caire indeterminat
tindran la durada que se sol·liciti a la llicència, amb un
màxim de 5 anys prorrogables per períodes màxims
de dos anys.
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Art. 7. Contingut de la llicència.
La llicència per activitats publicitàries haurà de constar
de la documentació, contingut i extensió que s’especifiqui a les ordenances municipals, i en tot cas i com
a mínim la determinada en els arts. 20.1 i 29 de les Ordenances Metropolitanes, sense perjudici de la consideració d’obres majors quan siguin activitats determinades com a tals a l’apartat e. de l’art. 29.4 de les OM
o quan les especials condicions de desenvolupament
ho determinin.

–

Art. 8. Condicions especials de la llicència.
1. L’incompliment de les condicions contingudes en
aquesta Ordenança, les Ordenances municipals i
la legislació vigent, com també les particulars que
s’hagin pogut fixar en la llicència, produiran la seva
anul·lació, havent-se de concloure l’activitat publicitària en el termini que l’Ajuntament fixi amb un
màxim d’un mes.
2. L’incompliment del termini fixat facultaria l’Ajuntament a procedir a l’eliminació de l’activitat publicitària sense perjudici de la imposició dels costos i
de les responsabilitats que se’n derivin.
3. A més del que s’exposa a l’apartat anterior, l’Ajuntament directament o a instància de l’administració
actuant, podrà ordenar la cessió de l’activitat publicitària incompatible amb l’execució d’obres públiques sense que això generi dret a indemnització.
4. La modificació de les condicions de l’entorn que
possibilitaren la concessió de la llicència segons el
que es determina en aquesta Ordenança, les Ordenances municipals i la legislació vigent, àdhuc
les condicions particulars de la llicencia, donaran
lloc a la revisió de la mateixa al final del seu termini
de vigència.

Capítol III
Del règim del sòl i de les zones de
PGM

Art. 9. Procediment especial; la Comissió
Tècnica Assessora de Publicitat.
Les sol·licituds de llicencies per a l’exercici d’activitats
publicitàries hauran de sometres, prèviament a la seva
resolució definitiva, a l’informe de la Comissió Tècnica
Assessora de Publicitat.
Els ajuntaments integrats a la CMB procediran en el
termini màxim de sis mesos a crear la dita Comissió;
la creació, composició i competències específiques
es determinaran per decret d’Alcaldia i hauran d’entendre com a mínim els següents aspectes:
– Informar la viabilitat dels projectes presentats pel
que fa tant als seus aspectes tècnic constructius i
de seguretat, com a la integració al seu entorn.
– Informar els recursos de reposició que es presentin contra denegacions de llicències d’activitats publicitàries.
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–

–

Proposar la realització de convenis globals referits a activitats publicitàries amb persones físiques o jurídiques que hi tinguin interès.
Proposar l’adopció de mesures disciplinàries en
matèria de protecció de la legalitat urbanística pel
que fa a les activitats publicitàries.
Proposar la sol·licitud d’intervenció d’altres administracions pel que fa a la protecció del consumidor seguretat vial, etc.

Art. 10. Àmbit urbà de l’Ordenança.
La present Ordenança és d’aplicació general al sòl
urbà i al sòl urbanitzable que s’hi incorpori.
L’autorització d’activitats publicitàries en sol urbà se
subjectarà al contingut de la mateixa, les ordenances
municipals que les regulin i la legislació urbanística
general, sens perjudici de les autoritzacions que es
precisin d’altres organismes i de la reglamentació específica.
Art. 11. Activitats publicitàries en sòl no
urbanitzable.
1. No s’autoritzaran activitats publicitàries en
aquest tipus de sol, llevat de les de contingut institucional o informatiu que facin referència a usos
públics, comunitaris o col·lectius que es desenvolupin en aquest sòl.
2. Les llicències per activitats publicitàries en aquest
tipus de sòl tindran el caire de «a precari», i es
trametran, a més del que es disposa en aquesta
ordenança, d’acord amb el que disposa l’art. 6
de les Normes Urbanístiques del PGM.
Les autoritzacions preceptives d’altres organismes de l’administració pública no eximeixen
de l’obligació de l’obtenció de la correspondent
llicencia municipal.
Art. 12. Activitats publicitàries en sòl
urbanitzable.
1. En aquest tipus de sòl, les activitats publicitàries
estaran subjectes a les mateixes limitacions de
l’article anterior fins que es produeixi la transformació legal del sol urbà.
2. L’aprovació definitiva dels instruments de planejament que produeixin la dita transformació
determina la caducitat automàtica de les llicències existents que siguin incompatibles amb les

característiques del sol urbà o amb les previsions normatives o transitòries del planejament
aprovat.

Capítol IV
Protecció de l’entorn i del medi
ambient
Art. 13. Adaptació física i estètica de les
instal·lacions.
1. Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu contingut com per la seva configuració, no desentonarà de l’ambient del sector.
2. En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns serà preceptiu l’informe
previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.
3. Els ajuntaments podran exigir la utilització de materials i sistemes constructius determinats per tal
de conservar o establir un caire arquitectònic o
urbanístic específic.
4. Les activitats publicitaries se subjectaran a les limitacions establertes als arts. 94 i 95 de les OME
per aquelles àrees que els ajuntaments defineixin
en les respectives ordenances.
5. No s’autoritzaran activitats publicitàries que comportin la utilització de suports que no estiguin en
les degudes condicions estètiques i ambientals o
siguin iI.legals.
Art. 14. Protecció de l’entorn i del medi ambient.
1. Els arbres situats a la via pública, aïllats o no, els
situats a les zones verdes, incloses les plantes
ornamentals i altres elements vegetals que les
conformen, i en general els elements vegetals de
titularitat pública tindran la condició de protegibles
als efectes del que disposa l’art. 43 del Reglament
per al desplegament i l’aplicació de la Llei 9/81, de
18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat
Urbanística (Decret 308/82).
Igual consideració tindran, als efectes d’aplicació
d’aquesta Ordenança, les àrees vegetals de titularitat privada que la Comissió Tècnica Assessora
de Publicitat consideri subjectes a protecció, les
qualificades com a 8a -verd privat protegit- i 6
-parcs i jardins urbans- i les situades en sòl urbanitzable i no urbanitzable segons el PGM.
2. No s’autoritzaran activitats publicitàries que per
les instal·lacions o mecanismes que incorporin o
les característiques dels materials utilitzats siguin
susceptibles de provocar incendis a una distancia
menor de 25 m. de qualsevol zona verda o forestal.

En tot cas, s’haurà de donar compliment a la
Norma Bàsica de condicions de protecció contra
incendis en els edificis (NBE. CP1.82) i les condicions que en aquest aspecte estableixin els ajuntaments.
3. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge
sonor tindran les següents limitacions:
3.1. L’horari de l’activitat no ultrapassarà el que
s’estableixi amb caire general per l’ús comercial,
sens perjudici de les majors limitacions que estableixin els ajuntaments en les seves ordenances o
en la pròpia llicencia.
3.2. La utilització del llenguatge sonor en activitats
publicitàries sobre suports fixos no comportarà un
increment de més de 3 dBA respecte al nivell de
fons, sempre que aquest nivell no sigui considerat
sorollós, no ultrapassant en cap cas el límit de 80
dBA.
No s’autoritzaran a menys de 50 m., amidats
en línia recta, d’equipaments docents, sanitariassistencials, socio-culturals i religiosos, ni podran
incrementar el nivell de fons respecte als dits equipaments.
3.3. La utilització del llenguatge sonor en activitats publicitaries sobre suports movibles no podrà
ultrapassar el límit màxim de 80 dBA, i hauran
de respectar el nivell de fons existent als equipaments determinats a l’apartat anterior.
4. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge
visual tindran les següents limitacions:
4.1. No s’utilitzaran grafismes, dibuixos, dissenys,
colors o llums inapropiats respecte l’entorn on se
situïn, ni donaran lloc a confusions amb els senyals de tràfic.
En aquest sentit queden especialment prohibides
les llums situades a una distància menor de 10 m.
de qualsevol senyal de tràfic o semàfor que puguin desvirtuar la seva percepció.
4.2. Les instal·lacions publicitàries no podran impedir la visibilitat normal del paisatge ni la ventilació
o il·luminació de dependències d’edificacions, a
menys que ocupin volum, efectivament edificable,
amb excepció de les expressament autoritzades
per la regulació continguda en aquesta ordenança
o les ordenances municipals que s’aprovin.
4.3. Les instal·lacions publicitàries susceptibles
d’emetre llum, sempre que no causin molèsties
als usuaris de les edificacions pròximes o als vianants i conductors de vehicles, només seran autoritzades en horaris compresos entre les 8 i les
22 hores del dia.
Fora de l’àmbit horari establert al paràgraf anterior, en hores nocturnes, només podran ésser au501

toritzades les instal·lacions publicitaries lluminoses
informatives o indicatives de serveis públics, col·
lectius o comunitaris i les situades en planta baixa
o per sobre de la coberta dels edificis, sempre
que sobre els paraments d’edificis pròxims que
continguin forats de ventilació i il·luminació d’habitatges o usos residencials, sanitaris o similars, no
es produeixi un increment de lluminositat equivalent al 10 per 100 de la de fons existent en hores
nocturnes, amb un màxim de 10 lux. d’increment.
4.4. Els horaris esmentats podran ésser modificats, previ informe favorable a la junta assesora
de publicitat o a proposta de la mateixa, per a dies
senyalats i de forma excepcional.

Capítol V
Regulació de les activitats
publicitàries i de les seves
instal·lacions
Art. 15. Activitats publicitàries en el mobiliari
urbà.
1. Els ajuntaments de la comarca regularan la publicitat que utilitzi mobiliari urbà com a suport.
2. En el mobiliari urbà només s’autoritzaran les activitats publicitàries de contingut informatiu d’activitats públiques institucionals, comunitàries o
col·lectives, i en el seu cas les incloses com a publicitat convinguda.
Art. 16. Activitats publicitàries a les
construccions a la via pública.
Les activitats publicitàries en aquest tipus de construccions tindran les mateixes limitacions que les
instal·lacions publicitàries en el mobiliari urbà.
Podran però, incorporar publicitat relacionada amb els
serveis propis de la construcció.
Art. 17. Activitats publicitàries en elements
sortints no permanents.
Es poden autoritzar activitats publicitàries en elements
sortints no permanents sempre que aquests elements
es constitueixin com a objectes publicitaris i el medi
transmissor del missatge publicitari estigui integrat
plenament en l’element.
Serà condició indispensable que hi hagi una correspondència clara entre l’element, I’activitat publicitària
i I’activitat del local, i que els tres contin amb les corresponents llicències reglamentàries.
Art. 18. Condicions dels objectes publicitaris.
Els ajuntaments de la comarca regularan en les seves
502

Ordenances les condicions tècniques i d’utilització
d’aquest tipus d’instal·lacions, havent-se de complir,
per a cada objecte i en relació a cada suport, en qualsevol cas, les següents limitacions específiques:
1. De les cartelleres
1.1. Les cartelleres, d’acord amb el que s’estableix a les ordenances municipals hauran d’incorporar la informació mínima referent a la llicencia, al
seu titular i a la data de concessió.
1.2. Les seves dimensions i situació seran tals
que en cap cas se superi l’alçada reguladora corresponent al lloc on se situa, o la més baixa cas
d’haver-n’hi més d’una; tampoc se situaran a una
alçada inferior a 2,50 m. per sobre de la rasant
de la voravia, i el seu vol en relació al plànol vertical situat sobre l’alineació de l’edificació o de la
tanca en el cas d’ordenació aïllada no superarà els
15 cm.
1.3. La seva construcció serà resistent a l’acció
dels agents atmosfèrics i geofísics, especialment
pel que fa al vent; haurà de quedar tapada a la
vista o integració estèticament en el conjunt segons projecte que es presenti, integració que
haurà de complir-se amb els elements auxiliars de
l’estructura com són les passarel·les.
1.4. Les cartelleres només podran autoritzar-se
sobre els següents suports, tots ells referits a finques urbanes edificables amb edificació privada:
– tanques provisionals de solars sense edificar o
parcialment edificats
– parets mitgeres
– en interior de solars.
La instal·lació de cartelleres serà incompatible
amb l’existència d’edificació acabada.
Excepcionalment podran autoritzar-se cartelleres
al damunt de cobertes d’edificis sempre que no
se superi l’alçada reguladora d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat 1.2 d’aquest article.
1.5. Les cartelleres que incorporin il·luminació a
més de limitacions pròpies de les cartelleres, tindran les corresponents a rètols lluminosos.
2. Dels rètols
2.1. Els rètols en planta baixa hauran de situar-se
de forma que cap dels seus punts no es trobi a
una alçada inferior als 2,50 m. per sobre de la rasant de la voravia, amb un vol màxim de 0,45 m.
per a carrers de menys de 20 m. i de 0,90 m. per
als carrers de 20 m. o més metres.
Els rètols bandera podran volar amb un màxim
d’1,50 m., l’amplada de la voravia menys 0,60 m.;

en carrers de 4 o menys metres o amb voravies
menors d’100 m. no s’admetrà la instal·lació de
rètols bandera.
Els rètols lluminosos se subjectaran al que disposa l’art. 18 d’aquesta Ordenança.
En plantes pis només s’autoritzaran quan responguin a l’ús comercial de la totalitat de l’edifici, i
sigui aprovat segons projecte específic.
Per sobre de la coberta, serà imprescindible que
se situï per sobre de l’alçada reguladora màxima
que correspongui a l’entorn i de les edificacions
existents en aquest entorns; tanmateix, no podrà
ultrapassar l’alçada màxima corresponent a la
possible coberta inclinada definida per les Normes
Urbanístiques del PGM. L’entorn considerat és el
definit per una distància de 30 m. mesurada des
de qualsevol punt del rètol.
3. Pancartes i cartells de venda o lloguer de lo‑
cals i/o habitatges o similars.
3.1. Les activitats publicitàries enunciades en
aquest article tindran el caire limitat definit a l’art. 4
d’aquesta Ordenança amb les limitacions senyalades a l’art. 6 de la mateixa.
3.2. Malgrat el que disposa l’art. 6, les llicencies
per aquestes activitats podran prorrogar-se més
vegades, per períodes anyals, sempre que es demostri fefaentment la persistència del motiu del
missatge publicitari.
3.3. L’acompliment dels objectius del missatge
publicitari produirà la caducitat automàtica de la
llicencia; la prolongació injustificada de l’activitat
determinarà la incoació del corresponent expedient d’infracció com si no hagués tingut mai llicència.
3.4. Les condicions de desenvolupament de l’activitat i de les seves instal·lacions vindran regulades
per les corresponents Ordenances municipals.
4. Condicions referides al suport.
4.1. Per a l’autorització de cartelleres o rètols
sobre tanques provisionals de solars o situades a
l’interior dels mateixos serà imprescindible el manteniment de les seves condicions ambientals.
4.2. No s’admetran activitats publicitaries en mitgeres consolidades d’edificis construïts o en construcció d’acord amb les previsions del PGM quan
estiguin subjectes a l’obligació de tractament de
façana. En canvi, podran ésser autoritzades aquelles activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres
existents en edificis fora d’ordenació, i en aquelles
que quedin vistes en motiu d’actuacions públiques o de desenvolupament del PGM. En aquest

sentit, seran considerats de domini públic els paraments de mitjanes vistes que recaiguin a espais
verds i públics en general, podent autoritzar-s’hi
activitats publicitàries convingudes similars, a les
definides a l’art. 5.3. d’aquesta Ordenança valorant-se especialment l’aspecte exterior de les
edificacions i l’integració a l’entorn, com també la
utilització cultural d’aquests paraments.
Art. 19. Ordenances Municipals.
Els ajuntaments de la comarca, en les seves ordenances procediran a desenvolupar especialment la
regulació de les activitats publicitàries i de les seves
instal·lacions amb subjecció als criteris generals
d’aquesta ordenança.
Art. 20. Instal·lacions especials.
Les banderes representatives de països, estats, estaments oficials, organismes públics, partits polítics,
centres culturals i religiosos, clubs esportius i recreatius i similars, es regularan com a publicitat institucional i no tindran altres limitacions que les que s’imposin en la llicència.

Capítol VI
Mesures de protecció de la legalitat
urbanística i del consumidor
Art. 21. Del contingut del missatge publicitari.
A més del que preveu l’art. 43 del Reglament per al
desplegament i I’aplicació de la Llei 9/1981 de 18 de
novembre sobre protecció de la Legalitat Urbanística
(decret 308/82) de Catalunya, si del contingut del missatge publicitari se’n deduís la possibilitat de delicte o
falta, especialment pel que fa a la protecció del consumidor, la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat
podrà proposar, d’acord amb el que disposa l’art. 56
del Reglament de Disciplina Urbanística, que se sol·
liciti per part de l’Ajuntament la intervenció dels tribunals competents en la matèria, sense perjudici de la
suspensió del tràmit de la llicencia o dels seus efectes.
Els ajuntaments podran confeccionar una relació
d’activitats o continguts publicitaris objecte de suspensió o de limitacions per la seva especial incidència
negativa en la societat.
Circumstàncies agreujants, registre
municipal d’infraccions.
Les circumstancies agreujants d’una infracció urbanística són les determinades a l’art. 55 del Reglament
de Disciplina Urbanística; en el supòsit de reiteració

Art. 22.
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o reincidència, donades les característiques de les
llicències d’activitats publicitàries, la circumstancia
agravant es produirà encara que es tracti de múltiples
emplaçaments.
Els ajuntaments de la CMB portaran un registre municipal d’infraccions que comptin amb circumstàncies
agrenjants. Aquesta anotació produirà la suspensió de
la concessió de llicències similars, per al responsable
d’infraccions reiterades.
La publicitat, el contingut de la qual pretengui l’introducció en el mercat d’edificacions o similars, objectes
d’infracció urbanística, no seran autoritzades; I’existència d’aquesta publicitat donarà lloc, si s’escau,
de forma automàtica a l’aplicació del que preveuen
els arts. 59 a 63 del Reglament per al desplegament
i I’aplicació de la Llei 9/81 de 18 de novembre, sobre
Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 308/82).
Art. 23. Responsabilitat.
1. Seran responsables per les infraccions comeses
del que disposa la present Ordenança, de les Ordenances municipals i de la legislació vigent, com
també de les condicions particulars de la llicència.
– De forma solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la llicència, el titular
del contingut del missatge publicitari, i el titular del
suport publicitari.
– De forma subsidiària, el titular de drets reals de
l’emplaçament del suport publicitari que hagués
prestat explícita o implícitament la seva conformitat a l’activitat publicitària.
2. L’administració municipal, en el seu cas, podrà,
d’acord amb el que estableix a l’art. 50.2 del Reglament de Disciplina Urbanística, notificar al col·
legi professional que correspongui les circumstàncies de la infracció per tal que aquest estament
adopti les mesures disciplinàries adients sense
perjudici de les altres responsabilitats que es determinin i s’escaiguin.

Disposicions transitòries
Transitòria 1a.
1. Les activitats o instal·lacions publicitàries no contemplades expressament en aquesta Ordenança
o les Ordenances municipals que s’aprovin, es
regularan seguint criteris similars als exposats i a
les condicions que determini la Comissió Tècnica
Assessora de Publicitat.
Transitòria 2a.
1. En tant no es redactin i s’aprovin les Ordenances
municipals que corresponguin, les activitats publi-
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citàries i les seves instal·lacions estaran subjectes,
a més del que s’expresa en el text d’aquesta Ordenança i amb caràcter subsidiari, a la següent
regulació:
A. Prohibicions
A.1. No s’autoritzarà publicitat a aquells vehicles
que incompleixin el Codi de Circulació en les
normes reguladores de la visibilitat, etc. o que no
compleixin amb la regulació vigent.
A.2. Resta prohibit el llançament de propaganda
escrita, objectes o mostres publicitàries, per qualsevol mitjà.
B.1. Publicitat mitjançant cartelleres
B.1.1. En tanques provisionals de solars
Pel que fa a la coexistència de cartelleres publicitàries en tanques provisionals de solars i en parets mitgeres, s’autoritzaran en aquella situació o
suport quan se situïn a una distancia mínima de
4 m., respecte de la paret mitgera. Aquest espai
haurà de tenir el tractament que es regula en
l’apartat f. següent.
La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en
tanques provisionals de solars independentment
del seu destí urbanístic en el planejament vigent,
amb excepció dels casos que es trobin qualificats
com Protecció de Sistemes Generals (clau 9),
Parcs Forestals (claus 27, 28 i 29) o zones 6, 8a
i 15, amb subjecció a les següents condicions i
sempre que no coexisteixin amb cartelleres situades a les parets mitgeres que recaiguin sobre el
solar en qüestió.
a. La tanca haurà d’estar construïda amb materials que ofereixen seguretat i conservació decorosa amb acabats tals com obra vista, arrebossats
pintats o estucats, o plafons de formigó tractat.
b. Les cartelleres se situaran sobre la tanca, alineades sobre el seu plànol sense sobresortir en cap
cas del mateix.
c. Es permetrà únicament una línia o bateria de
cartelleres col·locades sobre una franja situada
entre 1,8 i 6,5 m. de la rasant del carrer o espai
públic. La línia o bateria de cartelleres haurà de
guardar unes proporcions regulars. En qualsevol
cas, la cartellera publicitària no excedirà d’una alçada de 2,5 m. des de la base.
d. No es permetrà que els elements de suport i
estructurals de les cartelleres siguin visibles des
de les vies o espais públics i, en conseqüència,
quan es pugui percebre la part lateral o posterior
d’aquestes instal·lacions, hauran de revestir-se de
forma que resultin uniformes i homogènies.
e. En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells,
quan siguin exteriors a la instal·lació, se situaran a

la coronació de les cartelleres i respondran a una
solució uniforme i homogènia pel conjunt dels
instal·lats al solar i podran sobressortir del pla de
la tanca un màxim de 0,60 m. sense que se situï
en cap punt sobre la via o espai públic a menys de
3,50 m. de la rasant.
f. Les cartelleres hauran de situar-se separades
amb espais intermedis regulars. Aquests espais
hauran d’ésser amb obra, taulers, planxes, tires,
bandes, lames o elements similars que donin al
conjunt un aspecte homogeni, regular i ordenat,
com també un resultat formal harmònic i coherent
amb l’entorn. La proporció d’espais intermedis
haurà d’ésser com a mínim un 15 per 100 i la de
cartelleres com a màxim un 85 per 100 de la línia o
banda total. Aquesta proporció no cal mantenir-la
en solars de dimensions iguals o inferiors a 13,20
m.
g. El conjunt de les cartelleres i elements de suport i
estructurals hauran d’oferir la resistència i seguretat
necessaris per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial atenció a l’efecte del vent.
B.1.2. En tanques de protecció d’obres
La publicitat mitjançant cartelleres s’admetra en
les tanques de precaució d’obres de nova planta,
reforma o rehabilitació d’edificis, com també d’enderroc, durant el transcurs de les obres, d’acord
amb les següents regles:
a. Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentaria podent sobresortir del pla de la mateixa
un màxim de 10 cm.
b. S’admetran varies fileres o bateries de cartelleres
enrasades en la seva coronació de forma que la
part superior se situï com a màxim a l’altura reguladora determinada com a límit d’altura per a les edificacions per al planejament aprovat per a la finca
en el cas de tractar-se d’obres de nova planta o bé
fins a l’altura de l’edifici existent en cas de reforma
total del mateix o d’enderroc.
Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part de l’edifici coberta, façanes, etc., o
algun dels seus locals o dependències, estant l’edifici ocupat total o parcialment, s’autoritzarà l’activitat publicitària mitjançant aquestes instal·lacions
sempre i quan no causi molèsties ni cegui vistes a
la resta de dependències habitades de l’edifici, essent necessària la conformitat dels seus ocupants.
c. En el cas de disposar d’il·luminació se subjectaran a les prescripcions assenyalades en la regla
e. de l’apartat anterior.
d. En el que fa referència a la seguretat i solidesa se
subjectaran a les prescripcions assenyalades en la
regla g. de l’apartat anterior.

e. Les cartelleres i elements de sustentació hauran
de retirar-se al mateix temps que la tanca de protecció.
B.1.3. En l’interior de solars
Únicament en casos en que la publicitat vagi adreçada exclusivament a l’interior del solar, les cartelleres no sobresortiran l’alçada de la tanca. En el
cas que la tanca sigui transparent o sigui visible
la part posterior o lateral de cartelleres, aquesta
haurà de tenir un tractament adequat.
B.1.4. En les façanes d’edificis
Resta expressament prohibit.
B.1.5. En tanques definitives de finques
Resta expressament prohibit.
B.1.6. En la via pública
Resta expressament prohibit.
B.2. Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts
B.2.1. En parets mitgeres d’edificis
S’autoritzaran rètols de tot tipus en les mitgeres
no consolidades en les mateixes circumstàncies
i amb les mateixes limitacions que les establertes
per a les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas
un sortint màxim de 0,40 m.
En la part de la mitgera consolidada s’autoritzarà
únicament els rètols de lletres o signes retallats
sense fons o amb fons no opac sense sobresortir
dels límits de la mitgera, amb un sortint màxim de
0,30 m. sempre que correspongui a la denominació genèrica de l’edifici, local o establiment o
l’activitat de qualsevol tipus que en el mateix s’hi
desenvolupi sempre que l’edifici, local o establiment estigui dedicat a l’activitat de referència. La
part ocupada pel rètol no depassarà el 5 per 100
de la superfície de mitgera consolidada.
B.2.2. En les tanques provisionals de solars
Els rètols en les tanques provisionals de solars
s’admetran en les mateixes condicions que les assenyalades per les cartelleres i amb les mateixes
restriccions compositives dimensionals i d’ubicació.
B.2.3. En les tanques de protecció d’obres
Els rètols en tanques de protecció de tot tipus
d’obres s’autoritzaran en les mateixes condicions
i restriccions que les assenyalades per les cartelleres.
B.2.4. En l’interior de solars
Es regirà per les mateixes normes que les cartelleres (apartat B.1.3.).
B.2.5. En les façanes dels edificis
Als efectes de la present Ordenança es distingeixen dues situacions:
2.5.1.a. En la planta baixa. S’entén per planta
baixa d’una façana la part de superfície d’aquesta
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que estigui en aquesta situació d’acord amb la
normativa del planejament vigent a cada zona.
Les façanes de les plantes soterrànies que degut
al desnivell dels vials o dels terrenys puguin
quedar descobertes o les façanes de plantes semisoterranies construïdes a l’emparament de disposicions anteriors al planejament actual vigent,
se subjectarà a les mateixes restriccions que per a
la planta baixa.
S’autoritzaran rètols en plantes baixes amb un
sortint màxim de 0,20 m. sobre el pla de la façana, sempre que la seva implantació no trenqui
la continuïtat de la façana, no ocultant elements
d’interès o significatius de l’edifici.
En els fronts i laterals de les marquesines i elements sortints autoritzats per les Normes Urbanístiques vigents, es permetrà l’aparició de rètols
de forma que amb la seva instal·lació no se superin els sortints màxims previstos per a aquests
elements i que el gruix o altura dels mateixos no
excedeixi de 0,50 m.
Així mateix s’admetran rètols de lletres o signes
retallats sense fons o amb fons no opac, sobre
marquesines i elements, similars, de forma que
no sobresurtin del perímetre d’aquests i el gruix
o altura total del conjunt format per marquesines i
rètol no superi els 0,70 m.
De forma anàloga, s’admetra amb les mateixes limitacions que els rètols o signes se situïn per sota
de la marquesina, penjant d’ella, sempre que la
part inferior se situï sobre el nivell de la vorera o
espai públic a una altura màxima de 2,50 m.
Pel que fa referència a la composició, es tindran
en compte les mateixes consideracions generals
que s’han assenyalat en apartats anteriors.
2.5.1.b. En plantes pis. S’entendrà per planta pis
d’una façana la part de superfície de la mateixa
corresponent a les plantes que tinguin aquest
concepte d’acord amb el plantejament vigent.
Les plantes entresolades construïdes a l’emparament de disposicions anteriors a les vigents
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
tindran la consideració de planta pis en la part que
ultrapassi l’alçaria màxima que per la zona correspon a la planta baixa.
2.5.2.a. Aquestes limitacions podran flexibilitzar-se
en àrees específiques o edificis exclusius quan
vinguin determinades per l’Ajuntament, previ informe de la Comissió Assessora, i amb subjecció
als criteris generals de l’Ordenança.
B.2.6. En tanques definitives de finques
S’admetran únicament rètols de lletres o signes
retallats sense fons o amb fons no opac en les
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mateixes condicions que les assenyalades en
l’apartat 2.5.1.a) relatiu a plantes baixes de façana, sempre que es refereixi únicament a la
denominació genèrica de l’edifici, finca o establi
ment, o a l’activitat que en el mateix s’hi realitzi.
B.2.7. En la via pública
Els rètols situats directament en la via pública
s’autoritzaran quan tinguin per finalitat senyalitzar
l’existència o els accessos a serveis de I’Administració a tots els seus nivells, quan resulti imprescindible senyalitzar establiments privats destinats
a aparcaments farmàcies, clíniques dispensaris i
similars, quan per la seva afluència de gent i la
seva difícil localització ho requereixi, i quan tinguin
per objecte senyalitzar de forma comuna polígons
industrials o àrees comercials.
La seva ubicació estarà subjecte a informe dels
serveis de transports i circulació o similar i el seu
disseny estarà d’acord amb les normes municipals al respecte.
L’Administració podrà establir models normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.
B.3. Publicitat mitjançant tendals
Limitacions generals per a la publicitat mitjançant
aquest suport en totes les situacions en que s’admet
independentment de les limitacions particulars per a
cada una d’elles:
a. El missatge publicitari difós mitjançant aquest suport correspondrà únicament a la denominació genèrica de l’edifici, establiment o local de que es tracti.
b. El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici façana o element sobre
el que se suporti o introduir efectes discordants
estranys o ridículs sobre els mateixos o en el seu
entorn.
c. El resultat formal del conjunt de tendals instal·
lats en la façana d’un edifici serà objecte d’especial fiscalització, qual els instal·lats i/o els que
es pretenguin col·locar corresponguin a formes,
textures i colors també diferents no sols en quant
als possibles efectes discordants entre ells, sinó
també per l’ordre d’ubicació.
Únicament seran autoritzades aquestes instal·
lacions en les següents situacions i en les con
dicions que s’especifiquen:
B.3.1. En façanes d’edificis
3.1.1. En planta baixa. (Segons definició de
l’apartat 2.5.1.a).
S’admetran tendals en les plantes baixes dels
edificis, sense peus drets que recolzin en la via
pública amb subjecció a les següents regles particulars:

a. Les barres tensores i els altres elements de la
instal·lació se situaran a una altura mínima sobre el
nivell de la vorera o espai públic, de 2,30 m. sense
que cap punt del tendal, serrells o laterals estiguin
situats a una altura inferior a 2 m.
b. El seu vol no podrà ésser superior en cap punt
a l’amplada de la vorera menys de 0,60 m. amb
un màxim d’1,50 m. quan siguin opacs i 3 m.
quan siguin translúcids.
3.1.2. En plantes pis. (Segons definició de l’apartat
2.5.1.b).
S’admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció als criteris assenyalats essent
el vol autoritzat el màxim permès per la normativa urbanística pels cossos sortints en aquestes
plantes.
B.3.2. En la via pública
Els tendals en aquesta situació corresponen als
situats directament en les voreres i espais públics,
destinats a terrasses de bars, restaurants i establiments similars.
B.4. Publicitat mitjançant elements arquitectònics
Els missatges publicitaris difosos mitjançant
aquests suport hauran de subjectar-se a les següents regles:
a. El missatge publicitari correspondrà únicament
a la denominació genèrica de l’edifici, establiment
o local de que es tracti o de l’activitat que en el
mateix s’hi desenvolupin.
b. El color, textura i forma no podrà trencar la
composició general de l’edifici, façana o elements
sobre els que aparegui, o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre els mateixos i el
seu entorn, essent objecte d’especial fiscalització.
c. La implantació d’aquest tipus de suports publicitaris no podrà suposar la destrucció o ocultació
d’elements arquitectònics compositius, significatius o d’interès de l’edifici o construcció.
B.5. Publicitat mitjançant objectes

Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions en que
s’admet, independentment de les condicions particulars per a cada situació.
a. Els motius o figures com també el seu color i
forma no introduiran efectes discordants, estranys, ridículs o de mal gust sobre l’entorn on se
situïn.
b. La documentació necessària pel tràmit de la llicència detallarà l’estructura de suport de l’objecte
o figura i la forma d’anclatge del mateix i justificarà
la deguda solidesa del conjunt.
c. S’assegurarà el tractament compositiu de la

part posterior o lateral d’aquests objectes quan
aquesta sigui visible.
S’admetrà publicitat mitjançant objectes únicament en les següents situacions:
B.5.1. En parets mitgeres d’edificis
S’admetrà la publicitat mitjançant objectes o figures planes o corpòries, sobre parets mitgeres
no consolidades dels edificis en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les
cartelleres en aquesta situació amb salvetat del
sortint màxim que s’estableix en aquest cas en
0,50 m.
B.5.2. En tanques provisionals de solars
La publicitat mitjançant objectes o figures col·
locats sobre tanques provisionals, s’autoritzarà en
les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres en aquesta situació.
B.5.3. En tanques de protecció d’obres
S’autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres en
aquesta situació.
B.6. Publicitat mitjançant banderes, banderoles i
pancartes
S’admetra la publicitat mitjançant aquest tipus
d’objecte únicament en les següents situacions o
suports:
B.6.1. En façanes d’edificis
S’admetrà la col·locació de banderes, banderoles i pancartes com activitats publicitàries en les
plantes baixes i plantes pis dels edificis amb subjecció a les següents regles:
a. El missatge publicitari haurà de correspondre
a la difusió de les activitats que amb caràcter
circumstancial, estacionari o periòdic es desenvolupin en l’edifici o emplaçament i, en conseqüència, en l’atorgament de la llicencia es farà
constar expressament el termini pel que s’atorga.
b. La instal·lació garantitzarà la solidesa necessària per evitar la seva caiguda sobre la via pública
i no ocultarà elements arquitectònics d’interès o
significatius de l’edifici.
c. L’ús de la totalitat de les dependències i locals
de l’edifici haurà d’ésser algun dels següents: comercial, industrial, esportiu o recreatiu.
d. Els elements de l’objecte i les pròpies banderes,
banderoles o pancartes es disposaran de tal
forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat
en cada cas pels elements sortints d’acord amb el
plantejament vigent. En el cas de banderes, el vol
podrà ésser el doble de l’assenyalat.
e. Caldrà garantir que les banderes, banderoles o
pancartes, tant objectes com la tela o materials
que els conforma no perjudiquin a l’onejar, ele-
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ments arboris, de mobiliari urbà o d’altres a la via
pública.
f. No s’admetrà que els instal·lats davant els buits
de les façanes en restringeixin o en disminueixin
l’accés, la il·luminació o la ventilació.
B.6.2. Damunt terrats o coberts d’edificis
S’autoritzaran en aquesta situació d’acord amb
l’assenyalat en les punts a., b., c., i e. de l’apartat
anterior sempre que l’altura de la instal·lació no
superi la dimensió d’1,80 m. mesurada sobre el
nivell del terrat o coberta, amb l’excepció que es
tracti de banderes en el qual cas s’autoritzaran a
una altura màxima de 3,50 m.
B.6.3. En tanques provisionals de solars
S’admetran en les tanques provisionals de solars,
subjectes a les mateixes condicions i restriccions
que les establertes per a les cartelleres en la mateixa situació (apartat B.1.) i admetent-se que solament sobresurtin del plànol de la tanca la tela
o material que conformen la bandera o pancarta,
sense que en cap cas sobresurti més d’1 m. i I’extrem inferior se situï a una altura mínima de 3 m.
sobre el nivell de la vorera.
B.6.4. En tanques de protecció d’obres
S’admetran en les tanques de protecció d’obres
amb subjecció a les mateixes condicions i restriccions a les assenyalades per a cartelleres en la
mateixa situació (apartat B.2.), admetent-se les
mateixes condicions de vol a les assenyalades en
l’apartat 6.3.
B.6.5. En la via pública
La instal·lació d’aquests objectes publicitaris en la
via pública s’autoritzarà d’acord amb les disposicions relatives a aquesta matèria que es trobin vigents en el moment de la seva concreta aplicació.
B.7. Publicitat mitjançant elements electrònics
Serà susceptible d’admissió en qualsevol situació
previ informe favorable de la Comissió Assessora
de Publicitat.
Les activitats publicitàries desenvolupades per
aquests sistemes se subjectaran a les pres
cripcions generals d’aquesta Ordenança i a més
a les següents:
a. Quan es precisi pantalla o element similar per
produir els efectes lluminosos, aquests se subjectaran en quant a la seva ubicació, dimensions i resta
de les característiques a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas que es tracti.
b. Quan es desenvolupin en l’interior de solars, les
pantalles i la resta d’elements necessaris, s’ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la
parcel·la segons la seva qualificació urbanística.
En tots els casos s’assegurarà un tractament ade-
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quat de les parts posteriors o laterals dels suports
quan aquestes siguin visibles.
Si per necessitats tecnològiques degudament justificades es precisessin dimensions o sortints superiors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es considerarà en cada supòsit
les limitacions que s’hagin d’aplicar, i previ informe
dels serveis tècnics competents i de la Comissió
Assessora de Publicitat.
c. Els equips de reproducció, enginys electrònics
o mecànics necessaris per produir aquestes activitats i altres elements, se situaran de tal forma
que no causin molèsties, ni perill pels vianants, els
ocupants de l’immoble o immobles contigus.
d. No s’ademetrà que aquest tipus d’activitat publicitària provoqui impactes distorsionants, per a
l’entorn o efectes extravagants, discordants o de
mal gust sobre el mateix.
B.8. Publicitat mitjançant globus captius
Únicament s’admetra la seva instal·lació en l’interior de solars, de forma que els elements de sustentació i anclatge no ultrapassin el perímetre de
la finca. El globus tampoc no ultrapassarà el perímetre de la finca per dessota d’una alçada mínima
del doble de la que existeix o correspongui a les
edificacions de l’entorn.
El projecte que acompanya la petició contindrà
una detallada descripció de la instal·lació, del seu
emplaçament, ombra projectada, sistema d’anclatge, element que garanteixi la no mobilitat de
l’artifici, i haurà de justificar la deguda solidesa del
conjunt, en especial davant dels efectes del vent.
No s’admetrà la instal·lació d’aquest suport publicitari coexistint amb cartelleres en la tanca
provisional del solar. Així mateix, per autoritzar la
instal·lació, el solar haurà de trobar-se net d’edificacions, net i tancat adequadament; i si existissin
mitgeres al descobert en els seus límits, estaran
degudament tractades a nivell formal.
Les llicències es concediran per un termini determinat que es farà constar expressament, transcorregut el qual la instal·lació haurà d’ésser completament retirada.
Previ a l’atorgament de la llicencia serà necessari
el previ informe favorable de la Comissió Assessora de Publicitat que evaluarà l’impacte que el
suport pugui significar pel seu entorn.
No s’admetrà la instal·lació del globus captius a
una distància de línies elèctriques aèries menor a
la màxima alçada que pugui assolir.
B.9. Damunt vehicles
Els vehicles destinats a publicitat no excediran de
les següents mesures, inclòs el material publicitari:

5 m. de llarg per 2,50 m. d’ample i 3,50 m. d’alçada, tot això sens perjudici del que disposin altres reglamentacions de caràcter general relatives a
tràfic i seguretat vial.
No obstant això, I’incompliment d’aquestes reglamentacions o l’informe negatiu al respecte dels serveis municipals competents, podrà donar lloc a la
denegació de la llicència.
La publicitat realitzada per vehicles públics s’ajustarà a més a les disposicions que se senyalin expressament en la concessió i reunirà les condicions
i característiques que en ells es determinin.
B.10. Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes
El desenvolupament de l’activitat publicitària, a
més de subjectar-se a les disposicions generals
d’aquesta Ordenança, en especial en l’apartat A.2.,
se supeditarà al previst en les Ordenances Municipals de Neteja i quantes disposicions la regulin.
C.1. Sense perjudici del que disposin normes de
jerarquia superior, I’Alcaldia, a proposta de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat o dels serveis tècnics municipals, podrà dictar disposicions
especials que consideri oportunes per facilitar la
propaganda en les eleccions a càrrecs públics,
festes populars, actes culturals, ciutadans i similars
de manera que causin els mínims inconvenients als
interessos dels ciutadans. En tot cas, cada candidatura o organitzador vindrà obligat a retirar els
elements publicitaris subsistents un cop conclòs
el període electoral, festiu, cultural o similar; de no
fer-ho en el termini de 10 dies ho faran els serveis
municipals, previ l’oportú requeriment a costa del
titular.
Per excepció, en període d’eleccions i també en
festes populars i tradicionals de barri, I’Alcaldia
podrà autoritzar la fixació, en aqueixes vies públiques que s’assenyalin, de banderes, banderoles i
pancartes amb propaganda o anunciadores d’actes
relatius a campanyes electorals o les esmentades
festes. En aquests casos, seran d’aplicació les següents normes:
a. En la sol·licitud de llicencia haurà d’expressar-se
l’emplaçament pretès, I’alçada mínima damunt la
calçada, el suport en que haurà de fixar-se i el procediment de subjecció del mateix.
b. Les pancartes hauran de col·locar-se de forma
que no molestin la lliure circulació de vianants i vehicles, ni puguin ocasionar danys a les persones, a la
via pública, als arbres o a les instal·lacions existents
en la mateixa. En tot, la part inferior de la pancarta
no podrà situar-se a menys de 5 m. d’alçada damunt la calçada.

c. La sol·licitud serà informada per la Conselleria

Municipal corresponent a l’emplaçament.
d. Si se sol·licités la col·locació de les pancartes

l.
2.

3.

4.

5.

suspeses des dels fanals, els peticionaris hauran
d’acreditar que ho seran en condicions tals que
garantitzin a judici de l’Administració municipal
que no podrà produir-se cap dany dels assenyalats en l’apartat b. anterior com a conseqüència
de la seva col·locació.
D.1. No precisaran de l’esmentada llicencia, excepte quan per motius concrets especificats en
la normativa vigent sigui obligatòria:
Les plaques o escuts indicatius de dependències públiques.
Les banderes o banderoles, senyeres i elements
similars, representatius dels diferents països, estats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, esportius o polítics.
Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o
aparadors d’establiments comercials, limitats a
indicar horaris en que es trobin oberts al públic,
preus dels articles oferts, els motius del seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes i d’altres similars.
Els que es limitin a indicar la situació de venda
o lloguer d’un immoble, col·locats en el mateix,
durant un període de 18 mesos des de l’acabament de l’obra.
Els indicadors o anagrames col·locats en vehicles, sempre que corresponguin al nom o activitat del propietari o arrendatari.
E.1. L’Ajuntament podrà exigir en els casos que
estimi adient, la col·locació en lloc visible de la
instal·lació publicitària d’una placa numerada
que contingui la informació que s’estableixi amb
caràcter general o segons les diferents modalitats, i que a tal efecte lliurarà l’Administració
municipal.
En particular s’estableix amb caràcter obligatori
per la publicitat mitjançant cartelleres, la fixació
d’una placa en la part inferior del marc, en lloc visible, en la que s’indiqui l’empresa anunciadora,
el núm. d’expedient de llicència d’instal·lació i la
data de concessió.
F.1. Les instal·lacions publicitàries existents que
no tinguessin l’oportuna llicència, hauran d’ésser
legalitzades en el termini de 6 mesos comptats
des de la data en que entri en vigor la present
Ordenança, entenent-se que el corresponent
anunci, és requeriment suficient a aquests
efectes.
Les que no fossin legalitzades segons les determinacions d’aquesta Ordenança podran pror
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rogar-se 6 mesos més amb caire provisional i
subjecte al que disposa l’art. 6 de les Normes
Urbanístiques del PGM.
G.1. Les instal·lacions publicitàries que tinguessin
llicencia atorgada a l’entrar en vigor la present
Ordenança, quan estiguessin emplaçats en els
llocs que prohibeix o limita aquesta Ordenança,
hauran d’adaptar-se en l’especificat en aquesta
com a molt, a la seva renovació o en el termini
d’un any, prorrogable per un any més, amb caire
provisional, si les determinacions de l’Ordenança
impliquen la seva supressió.
H.1. Les instal·lacions que aqueixes suposin
hauran d’ésser retirades en finalitzar els terminis
atorgats segons el que disposen els dos apartats
anteriors.

510

