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EDICTE

de 14 de juny de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit metropolità de Barcelona referent al municipi de la Palma de Cervelló.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la 
sessió de 27 de febrer de 2012, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010/042990/M
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de la Palma de 
Cervelló

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

—1 Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, de la 
Palma de Cervelló, promogut i tramès per l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici les 
prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de 
Foment de data 13 de febrer de 2012, i de la Direcció General del Patrimoni Cultural 
de data 24 de gener de 2011.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.

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

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

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

Barcelona, 14 de juny de 2012

M. TERESA MANTé PRATS

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona
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ANNEx

Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Palma de Cervelló

NORMATIVA URBANÍSTICA 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, DE LA PALMA DE 
CERVELLÓ 
 
 
TÍTOL 1. DISPOSICIONS COMUNES 

CAPÍTOL 1. OBJECTE, VIGÈNCIA I REVISIÓ 

Article 1. Naturalesa 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de la Palma de Cervelló, des d’ara citat com a POUM-
LPC, regula el planejament general vigent en aquest municipi. 

Article 2. Àmbit territorial 

1. El POUM-LPC regirà en tot el terme municipal de la Palma de Cervelló. 

2. Les indicacions del Pla que es puguin referir a espais situats fora del terme municipal 
s'hauran d'entendre solament com a proposicions i mancades de valor normatiu. 

Article 3. Vigència 
El POUM-LPC té vigència indefinida, sens perjudici de la concurrència de les causes que en 
legitimin la revisió. 

Article 4. Causes de revisió 
El POUM-LPC serà revisat quan així ho permeti la normativa sectorial aplicable, o quan 
concorrin algunes de les causes següents: 

1. Necessitat de modificar-ne l’estructura general o algun dels seus elements. 

2. Quan el model de creixement del POUM-LPC es reveli inadequat per atendre les 
necessitats d’habitatge o el desenvolupament sostenible del municipi. 

3. El transcurs dels quatre quadriennis en què es preveu l’execució del POUM-LPC, amb 
independència que s’hagi completat o no la seva execució. 

Article 5. Modificació 

1. Qualsevol altra alteració de les determinacions del Pla que es produeixi, que no es 
correspongui amb cap dels supòsits previstos en l'article precedent, tindrà la 
consideració de modificació, fins i tot en el cas que l'alteració esmentada comporti 
variacions aïllades en la classificació o en la qualificació del sòl. 

2. La modificació del POUM-LPC seguirà el mateix procediment establert per a la seva 
formulació. 

3. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais reservats per al sistema 
d’espais lliures, zones verdes o zones esportives i d’esbarjo, aquesta es tramitarà 
d’acord amb el procediment establert a l’article 95 de la Llei d’urbanisme. Aquesta 
tramitació no s’aplica als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no alterin la 
funcionalitat, ni la superfície ni la localització en el territori. 

4. Si la modificació comporta un increment de sostre edificable, augment de densitat de l’ús 
residencial o, en el sòl urbà una transformació global dels usos previstos pel 
planejament, haurà d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves per a 
equipaments que preveu l’article 94 de la Llei d’urbanisme. 
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5. Qualsevol modificació ha de tenir com a mínim el grau de precisió del POUM-LPC i ha de 
contenir un estudi urbanístic que en justifiqui la necessitat i la incidència de les noves 
determinacions en l’ordenació urbanística del municipi. 

Article 6. Marc normatiu d’interpretació 

1. L’aplicació del POUM-LPC s’efectuarà en el marc de les lleis i reglaments urbanístics 
vigents en cada moment, d’acord amb la legislació sobre règim del sòl i valoracions, de 
manera coherent amb l’ordenació territorial, i amb compliment de les normatives 
sectorials vigents, en els àmbits d’accessibilitat, aeroports, agricultura, aigües, carreteres, 
codi tècnic de l’edificació, comerç, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, 
contaminació lluminosa, defensa nacional, espais naturals, ferrocarrils, forests, habitatge 
(incloses les disposicions sobre ecoeficiència de les construccions), habitabilitat, 
hidrocarburs, indústria, infraestructures elèctriques, impacte ambiental, intervenció 
integral de l’Administració ambiental, mineria, mobilitat, obres d’interès general de les 
administracions General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, ordenació territorial, 
patrimoni de les administracions públiques, patrimoni cultural, arqueològic i 
paleontològic, policia sanitària mortuòria, ramaderia, residus, sanitat, telecomunicacions, 
transports terrestres, vies pecuàries i qualsevol altra matèria que resulti d’incidència. 

Article 7. Contingut del POUM-LPC 

1. El POUM-LPC s’integra per documents informatius i documents normatius. 

2. Són documents informatius: 

A. Memòria. 

B. Memòria social. 

C. Informe de sostenibilitat ambiental. 

D. Informe de sostenibilitat econòmica. 

E. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

F. Memòria ambiental. 

G. Plànols d’informació: 

I.1  Característiques topogràfiques del territori 

I.1.1 Xarxa hídrica 

I.1.2  Pendents 

I.2  Usos del sòl 

I.3  Àrees vulnerables per l’existència de riscs naturals 

I.4  Àmbits i elements objecte de protecció 

I.5  Xarxes generals de serveis existents 

I.5.1 Abastament 

I.5.2 Depuració 

I.5.3 Elèctrica 

I.5.4 Telecomunicacions 

I.6  Xarxa d’infraestructures 

I.7  Capacitat acústica 

I.8  Servituds 

I.9  Règims del sòl en planejament vigent 

2

Disposicions



CVE-DOGC-A-12166001-2012

32339Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6155 – 22.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

I.10  Planejament derivat en planejament vigent 

I.11. Planejament territorial 

I.12. Xarxa de camins 

3. Són documents normatius: 

A. Normes urbanístiques. 

B. Plànols d’ordenació: 

O.1 Classificació del sòl 

O.2 Estructura general del territori 

O.2.1 Xarxa d’electricitat i telecomunicacions 

O.2.2 Xarxa de depuració 

O.2.3 Xarxa d’abastament 

O.2.4 Xarxa de comunicacions i sistemes generals 

O.3 Sectors de planejament derivat i àmbits de gestió 

O.4 Catalogació 

O.5 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 

O.6 Ordenació del sòl no urbanitzable 

O.7 Seccions tipus 

O.8 Sistemes urbanístics vinculats a sectors o polígons d’actuació 

C. Catàleg de béns protegits. 

Catàleg de patrimoni històric 

Catàleg de masies 

4. Els plànols que el POUM-LPC identifica com d’ordenació són normatius. Prevaldrà el 
règim de les determinacions que resultin dels plànols dibuixats a una escala més 
detallada, que són aquells formulats a escala 1:5.000 per al sòl no urbanitzable, a escala 
1:1.000 per als sòls urbans i urbanitzables i a escala 1:100 per als plànols d’ordenació 
que fixen seccions tipus. 

5. En cas de dubte o imprecisió prevaldrà la solució més favorable a l’edificació menor i a la 
dotació major per a sistemes públics. 

6. Els preceptes de les diferents ordenances urbanístiques del municipi, pel seu grau 
d'especificació i/o regulació detallada, es consideren un cos autònom del Pla d’ordenació 
que contempla els preceptes bàsics d'aquestes Normes. La modificació dels preceptes 
d'aquestes ordenances seguirà el procediment previst a la legislació local vigent. 

Article 8. Nomenclàtor 
El Nomenclàtor utilitzat per als règims urbanístics serà substancialment el que resulta del 
document “Sistematització del Planejament Urbanístic. Criteris d’identificació en el planejament 
urbanístic”, formulat pel Servei de Documentació i Estudis de la Direcció General de Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya, el gener de 2008. 

Article 9. Desenvolupament de les qualificacions pel planejament derivat 

1. El planejament derivat, sempre que no suposi una contradicció amb el règim establert 
per aquest pla, pot detallar les qualificacions que determina el POUM-LPC o introduir-ne 
altres que no hagin estat contemplades. 
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2. El planejament derivat s’ajustarà al Nomenclàtor utilitzat per a la redacció del POUM-
LPC. 

Article 10. Principi d’especialitat 

1. El règim urbanístic de cada qualificació resulta de la conjunció de les determinacions 
generals i de les especials que es preveuen per a cada tipologia, sistema, zona o sector. 

2. Les determinacions generals es relacionen amb les especials per una norma de conflicte 
d’especialitat, per la qual les especials desplacen les generals en la seva eficàcia. 

3. A una determinada parcel·la, com a regla general, i sempre que per especialitat no 
prevalgui una altra disposició, les determinacions del POUM-LPC s’aplicaran per aquest 
ordre: 

A. Primer, les determinacions dels sectors. 

B. Segon, les determinacions específiques de cada qualificació. 

C. Tercer, les determinacions especials de la classe de sòl, tenint prevalença en 
matèria de tipologia, aquelles que ordenen les específiques de cada grup de 
qualificacions. 

D. Quart, la resta de disposicions. 

4. Els usos es regulen, en primer lloc, pel que es disposa en les normes sobre cadascuna 
de les qualificacions i, en segon lloc, pel seu règim general. 

5. En els casos de superposició del domini públic forestal (forest d’utilitat pública i camins 
ramaders) amb vials i zones enjardinades, les actuacions que s’hi prevegin hauran de 
considerar la prevalença del règim d’aquest domini. 

6. Les regulacions de l’habitatge rural i del patrimoni cultural no suposen una qualificació 
urbanística, sinó que s’apliquen acumuladament i segons el principi d’especialitat amb el 
règim de la qualificació que afecti el sòl. 
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CAPÍTOL 2. PRINCIPIS I DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

Article 11. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, 
atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i 
consolidin un model de territori globalment eficient. 

Article 12. Directrius per al planejament urbanístic 

1. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció dels riscs d’acord amb els articles 6 i 7 del Reglament. 

2. El planejament urbanístic preserva els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl de 
valor agrícola, el patrimoni cultural i d'una manera general, els elements que conformen 
la identitat del municipi, i incorpora les prescripcions perquè les construccions i les 
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé s’hagin de construir i no 
comportin demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic o tradicional 
existent a l’entorn. 

3. El planejament urbanístic preserva de la urbanització els terrenys de pendent superior al 
20%. 

Article 13. Iniciativa i competències 

1. El desenvolupament d’aquest POUM correspon, en primer lloc, a l'Ajuntament de la 
Palma de Cervelló, en la seva qualitat d’administració actuant. Intervindran també, les 
diferents Administracions públiques en el marc de les respectives competències 
específiques. 

2. Així mateix, els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics, en el 
marc de les seves competències i en la forma i procediment previstos en la legislació 
urbanística vigent. 

3. El municipi, en exercici de les seves competències, procurarà la major intervenció i 
col·laboració dels ciutadans en el desenvolupament de l’acció urbanística a través dels 
processos de participació pública. 

Article 14. Desenvolupament del POUM 

1. Amb l’objecte de desenvolupar i completar les determinacions del Pla i d’acord amb la 
classificació de sòl o amb caràcter general de tot el terme municipal, es redactaran els 
tipus de planejament derivat següents: 

A. Plans parcials urbanístics i Plans parcials urbanístics de delimitació  

B. Plans de millora urbana 

C. Plans especials 

Aquest planejament derivat es redactarà d’acord amb el que es preveu en aquestes 
Normes urbanístiques i de conformitat amb les determinacions assenyalades per la 
legislació urbanística vigent. 
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Article 15. Plans parcials urbanístics i plans parcials urbanístics de delimitació 

1. Els plans parcials urbanístics han de contenir les determinacions i la documentació 
prevista als articles 65 i 66 de la Llei d’urbanisme. 

2. Els plans parcials podran ser objecte de desenvolupament per subsectors d'acord amb el 
que s'estableix al TRLUC. 

3. Els plans parcials podran completar i precisar les determinacions del POUM, però en cap 
cas no podrà contradir-les o modificar-les, d'acord amb el que estableix l'article 55.4 de la 
Llei d’urbanisme. 

Article 16. Plans de millora urbana 

1. Els plans de millora urbana han de contenir les determinacions i la documentació 
prevista a l’article 70 de la Llei d’urbanisme. 

2. Els plans de millora urbana podran ser objecte de desenvolupament per subsectors 
d'acord amb el que s'estableix al TRLUC. 

3. Els plans de millora urbana podran completar i precisar les determinacions del POUM, 
però en cap cas no podrà contradir-les o modificar-les, d'acord amb el que estableix 
l'article 55.4 de la Llei d’urbanisme. 

Article 17. Plans especials 

1. Es podran redactar plans especials d'acord amb els supòsits establerts als articles 67 i 
68 de la Llei d’urbanisme, sigui en els límits del sòl urbà o no urbanitzable. 

2. Els plans especials han de contenir les determinacions previstes als articles 69 de la Llei 
d’urbanisme. 

Article 18. Precisió de límits 

1. Els límits dels sectors de desenvolupament, es podran ajustar a través dels 
corresponents plans parcials, plans de millora urbana i plans especials, d’acord amb els 
criteris següents: 

A. Alineacions o línies d’edificació vigents. 

B. Característiques topogràfiques del terreny. 

C. Límits de la propietat rústica o urbana. 

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

2. Aquests ajustaments no podran comportar augments ni disminucions en més o en menys 
d’un cinc per cent en relació amb les superfícies delimitades als plànols d’ordenació del 
POUM 
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CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

Article 19. Execució del planejament 

1. L’execució d’aquest Pla i dels instruments de planejament que el desenvolupen, 
correspon a l’Ajuntament com Administració actuant; també correspon a les altres 
Administracions públiques, en el marc de les seves respectives competències.  

2. L’execució del planejament es realitza mitjançant l’execució directe dels sistemes 
generals, o a través dels sectors de desenvolupament amb la delimitació de polígons 
d’actuació. 

Article 20. Sectors o polígons d’actuació urbanística 

1. Per a l’execució del POUM i dels instruments de planejament que el desenvolupin es 
delimitaran els sectors o polígons d’actuació corresponents d’acord amb els requisits 
fixats a la legislació urbanística vigent. 

2. Es podrà modificar l’àmbit dels sectors o polígons d’actuació amb l’objecte de facilitar la 
seva gestió o efectuar una millor equidistribució de beneficis i càrregues. 

Article 21. Sistemes d’actuació 

1. Els nous sectors o polígons d’actuació urbanística que es delimiten d’acord amb el que 
preveu l’apartat 1 de l’article anterior, hauran de definir el sistema d’actuació per a la 
seva execució. 

2. Els plans que es redactin en desenvolupament d’aquest POUM determinaran 
expressament – en el cas que no s’hagin fixat – el sistema o sistemes d’actuació per a 
llur execució d’entre els previstos en la legislació urbanística vigent. 

3. L’Administració actuant escollirà el sistema d’actuació aplicable segons les necessitats i 
els mitjans econòmics I financers amb què compti, la col·laboració de la iniciativa privada 
i altres circumstàncies que hi concorrin, i donarà preferència als sistemes de 
reparcel·lació (de cooperació i de compensació bàsica o per concertació), llevat que 
raons d’urgència o necessitat exigeixin el sistema d’expropiació. 

4.  En qualsevol cas, el sistema escollit haurà de garantir l’execució de les obres 
d’urbanització en els terminis assenyalats en el programa d’actuació corresponent, la 
cessió i execució dels vials i espais lliures d’ús públic i la cessió dels sòls per a dotacions 
i equipaments generals. 

Article 22. Desenvolupament urbanístic per subsectors 

1. D'acord amb l'article 91 de la Llei d'urbanisme, els sectors subjectes a un pla de millora 
urbana i els sectors de sòl urbanitzable delimitat poden ésser objecte de 
desenvolupament per subsectors, sempre que es compleixin les condicions següents: 

A. Es justifiqui la conveniència i oportunitat de la promoció. 

B. S’acrediti l’equilibri de l’aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues entre 
el subsector i la resta de l’àmbit o, altrament, es garanteixi el reequilibrament 
corresponent mitjançant la cessió de terrenys a l’administració actuant, a compte 
de la reparcel·lació posterior. 

Article 23. Silenci administratiu positiu en l’aprovació definitiva 
En la tramitació dels plans urbanístics derivats l’aprovació definitiva dels quals correspongui als 
òrgans urbanístics de la Generalitat, s’entén que es produeix silenci administratiu positiu si la 
resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des de la recepció de l’expedient 
complet per part de l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva. 
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Article 24. Projectes d’urbanització 

1. Per a l’execució de les determinacions contingudes al POUM-LPC i als instruments de 
planejament que el desenvolupin, respecte de les obres d’urbanització, s’haurà de 
redactar el projecte d’urbanització corresponent, d’acord amb allò que estipula l’article 72 
de la Llei d’urbanisme. 

2. Els projectes d’urbanització no podran modificar les previsions del Pla que 
desenvolupen, sens perjudici que puguin efectuar les adaptacions exigides per a 
l’execució material de les obres. 

3. Els projectes d’urbanització que es redactin per a sectors de nova creació hauran de 
contemplar que les infraestructures i instal·lacions s’executin preveient la seva capacitat 
d’adaptació a les noves tecnologies (recollida selectiva de residus, fibra òptica, etc.). 

4. Així mateix, es podran redactar projectes d’obres quan l’actuació no tingui per objecte 
executar íntegrament les determinacions del Planejament urbanístic. 

5. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en 
desenvolupament de les previsions d’aquest POUM, hauran de garantir l’accessibilitat i la 
utilització, amb caràcter general, dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no 
compleixen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, i 
en els corresponents reglaments que la desenvolupen. 

Article 25. Informes ambientals 
En totes aquelles actuacions que s’hagin d’executar en el territori que puguin comportar un 
impacte ambiental negatiu, implicar riscos per al medi ambient, un elevat risc de contaminació 
atmosfèrica o altres perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació sectorial vigent, 
serà necessari efectuar un estudi d’avaluació d’impacte ambiental, que s’haurà d’acompanyar 
amb el projecte corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei estatal 6/2001, de 8 de maig, 
d’avaluació d’impacte ambiental, que modifica el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de 
juny. 

Article 26. Convenis urbanístics 

1. L’Ajuntament podrà subscriure convenis urbanístics amb els propietaris individuals o 
associats a empreses urbanitzadores. 

2. Aquests convenis es podran establir d’acord amb les determinacions del POUM-LPC, el 
marc d’actuació per a l’ordenació, el desenvolupament i l’execució del planejament en 
qualsevol tipus de sòl, com també d’adquisició de diferents compromisos i obligacions 
respecte de cessions d'aprofitament concordants de la Llei d'urbanisme. 

3. Tot conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l’interès públic. 

4. En aquest sentit, seran objectius prioritaris dels convenis urbanístics l’obtenció de majors 
espais públics per a la ciutat i el compliment del principi constitucional pel qual la 
comunitat participarà en les plusvàlues generades per l’acció urbanística. 

5. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o 
execució més adients. Tanmateix, les obligacions que s’hagin pactat i que afectin a drets 
reals sobre finques, causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la 
Propietat. 

6. Els convenis urbanístics requeriran l’aprovació pel Ple municipal per tal de tenir plena 
validesa i estaran subjectes a publicitat. 
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CAPÍTOL 4. INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

Article 27. Actes subjectes a llicència urbanística 

1. Se subjecten a llicència urbanística totes les actuacions previstes a l’article 179 apartats 
1 i 2 de la Llei d’urbanisme, incloses aquelles citades a la lletra “n” de l’apartat 2 i també 
les actuacions següents, encara que es trobin subjectes a altres procediments 
urbanístics d’intervenció en l’ús i l’edificació del sòl: 

A. L’obertura, modificació o ampliació de vies pecuàries i rústiques de tot ordre, 
inclosos els tallafocs. 

B. Les obres vinculades a activitats subjectes a autorització ambiental. 

C. Les construccions d’hivernacles i d’instal·lacions accessòries a l’explotació de 
recursos naturals. 

D. Les obres que realitzin prestataris de serveis generals i que no tinguin la condició 
d’obra pública. 

E. La construcció de basses de reg i tota mena d’embassaments. 

F. La represa de l’ús d’habitatge en un habitatge rural quan aquest ús havia cessat 
anteriorment. 

G. Qualsevol obra que afecti les característiques naturals del terreny, la imatge del 
territori, o les condicions jurídiques o materials de l’ús del sòl amb transcendència 
urbanística. 

2. La subjecció d’una actuació al planejament urbanístic especial per prescripció del 
POUM-LPC o per una altra norma no exclou l’exigència de llicència urbanística quan 
aquesta ve imposada per l’ordenament. 

3. Només resten excloses de l’obtenció de llicència urbanística aquelles obres públiques 
per a les quals es prevegi expressament la no subjecció per part de la legislació sectorial 
corresponent. 

Article 28. Actuacions d'altres entitats públiques 

1. En relació als actes assenyalats en l'article anterior, quan aquests siguin promoguts per 
òrgans de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya o altres entitats de dret públic que 
administrin béns estatals o autonòmics, estaran també subjectes a l'obtenció prèvia de 
llicència municipal, amb les excepcions previstes a la legislació sectorial. La mateixa 
subjecció abasta els actes de les entitats locals que no tinguin competència per a 
l'atorgament de llicència. 

2. En cas d'urgència o d’interès excepcional, s'haurà d'observar allò que preveu l'article 
182.2 de la Llei d’urbanisme. 

Article 29. Procediment per a la concessió de llicències 
El procediment per tramitar les sol·licituds de llicència serà el regulat al capítol 3 Llicències i 
altres actes de control preventiu del Reglament d’obres, activitats i serveis, Decret 179/1995. 

Article 30. Contingut de les llicències 

1. Les llicències s'atorgaran seguint les previsions de la Llei d’urbanisme, les prescripcions 
d'aquest POUM -especialment les particulars per a cada sector, zona o sistema i en 
relació als diferents tipus de projectes que contenen aquestes Normes. 

2. Les precisions d'aquestes Normes sobre condicions d'edificabilitat, d’ús, d’edificació, 
estètiques, higièniques o d'altre caràcter s'entendran contingudes en l'acte d'atorgament 
de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les 
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seves clàusules i, a més, el contingut explícit que és el definit en aquestes Normes, 
segons la classe i el destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i d’ús. No es podran 
justificar les vulneracions d'aquestes Normes o altres que siguin d'aplicació (normes 
tecnològiques NTE, normativa d'habitabilitat, etc.) en el silenci o insuficiència de la 
llicència. 

3. L'interessat presentarà la seva sol·licitud acompanyada del corresponent projecte tècnic 
quan la naturalesa de l'objecte de la llicència ho requereixi. 

4. El procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà al que disposa la legislació local 
sense perjudici de les precisions previstes en aquestes Normes. 

Article 31. Innecessarietat de l’obtenció de llicència 
Les obres d'urbanització que s'executin d'acord amb un projecte d'urbanització i/o planejament 
urbanístic derivat degudament aprovat per l'Ajuntament; les que s'executin com a compliment 
d'una ordre municipal i sota la direcció de l'Ajuntament; i les parcel·lacions o la divisió de 
finques incloses en un projecte de reparcel·lació, no requeriran la preceptiva llicència municipal. 
En aquest últim cas es requerirà la declaració de la innecessarietat de la llicència de 
parcel·lació per part de l’Ajuntament. 

Article 32. Responsabilitats 

1. Les llicències s'entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, 
i no podran ser invocades pels titulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o 
penal en què puguin incórrer en l'exercici de les activitats corresponents. 

2. En tot cas, el seu atorgament no implicarà, per a l'Ajuntament, cap responsabilitat pels 
danys o perjudicis que es puguin produir amb motiu o ocasió de les activitats que es 
realitzin en virtut d’aquestes. 
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TÍTOL 2. RÈGIM DEL SÒL 

Article 33. Règim urbanístic del sòl 
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò que s’ha previst a l’art.24 TRLUC es defineix a 
través de la classificació segons el seu règim jurídic, la determinació i regulació de l’estructura 
del territori a través de la reserva de sistemes i les seves proteccions, la qualificació del sòl en 
zones i sistemes, i la inclusió de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i de sectors de 
planejament urbanístic derivat en sòl urbanitzable. 

Article 34. Classificació del sòl 
La classificació del sòl diferencia el règim jurídic en la totalitat del territori del municipi en urbà 
consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable, i no urbanitzable; per tal d’establir i determinar les 
facultats de dret de propietat d’acord amb els criteris establerts per la legislació urbanística 
vigent. 

Article 35. Qualificació del sòl 

1. Tot el sòl es qualifica en zones o sistemes. 

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

3. Els sistemes representen l’assenyalament dels terrenys del municipi destinats a l’interès 
col·lectiu, municipal o superior, perquè estructuren el territori i asseguren el 
desenvolupament i funcionament equilibrat del municipi. 

Article 36. Titularitat de les qualificacions 

1. La titularitat de les zones és sempre privada, sens perjudici que pugui pertànyer a un 
subjecte de dret públic com a bé patrimonial. 

2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que 
podran ser de titularitat privada en els següents casos: 

A. Quan ho determini aquest Pla d’ordenació urbanística municipal o el planejament 
derivat que el desenvolupi. 

B. Quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l'aprovació inicial del 
Pla i la seva titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions 
assenyalades per aquest Pla. 

C. Transitòriament i temporalment, mentre no s’executi el planejament o s’apliqui 
l’afectació. 

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i d’ús públic 
en règim de concessió administrativa, o altre règim equivalent, sempre que aquesta 
forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics 
del Pla. La mutació sempre es farà mitjançant un Pla especial on es determini la nova 
titularitat i el sistema de gestió. 
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TÍTOL 3. ORDENACIÓ DE SISTEMES 

Article 37. Disposicions comuns 

1. El POUM-LPC qualifica els sistemes següents: 
 

X1 Xarxa viària territorial, sistema general 
X2 Xarxa viària municipal, sistema general 
X3 Xarxa viària municipal, sistema local VIARI 

Xr Xarxa viària de trànsit restringit, sistema general 
ZONA VERDA V Zona verda, sistema general 

EQUIPAMENT E Equipament, sistema general 

SERVEI TÈCNIC 
I AMBIENTAL T Servei tècnic i ambiental, sistema general 

PF Parc fluvial, sistema general 
H Sistema hidràulic, sistema general 

RESERVA VIÀRIA Reserva viària 

2. Les servituds derivades del domini públic determinades pel POUM-LPC seran 
obligatòries, excepte en aquells casos en els que una normativa sectorial determini el 
contrari. Aquestes darreres servituds s’aplicaran en els procediments urbanístics 
conforme a les normes sectorials que les estableixin. 

3. Els sistemes generals i les xarxes definides als plànols d’ordenació són preceptius i 
s’imposen al planejament derivat, el qual només pot precisar-los i ajustar-los en detall a 
la realitat física per a la seva funcionalitat. 

4. Les xarxes de titularitat privada ajustaran els seus projectes als traçats definits als 
plànols d’ordenació. 

5. És preceptiu el percentatge mínim total de sistemes indicat per a cada sector de sòl 
urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat que s’hagi de desenvolupar per pla de 
millora urbana o per als àmbits no delimitats de sòl urbanitzable i orientatiu el 
percentatge de sistemes indicat per a les diferents classes de sistema dins d’un sector, 
sempre que es compleixi els estàndards legals en el sòl urbanitzable. 

6. Els sistemes vinculats a sectors o polígons externs a aquests s’obtindran per expropiació 
o ocupació directa, sens perjudici de la seva possible obtenció per qualsevol títol legítim 
en dret. 

Article 38. Sistema viari (claus X1, X2, X3, Xr) 

1. Les reserves destinades al viari territorial (X1): 

A. Tenen caràcter indicatiu per a l’administració titular del domini públic viari a 
executar i no són qualificacions urbanístiques. 

B. Impedeixen la realització de qualsevol actuació urbanística que esdevingués 
incompatible amb el domini públic viari a favor del qual s’estableix la reserva o 
amb les seves servituds i limitacions. 

C. Se superposen a l’ordenació d’abast municipal, a la qual desplacen en l’eficàcia 
però no en la vigència, de forma que l’execució del sistema de manera diferent a la 
reserva comportarà la pèrdua d’eficàcia d’aquesta, recuperant-la la determinació 
d’abast municipal. 
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2. Els vials rurals, entenent com a tals aquells que discorrin per sòl no urbanitzable amb 
vocació d’accés al medi rural, es qualificaran com a sistema local (clau X3). 

3. Els terrenys qualificats com a vies rurals poden ser titularitat de la Generalitat de 
Catalunya quan tinguin la condició de vies pecuàries, de l’Ajuntament quan es tracti de 
camins municipals, o privats, sens perjudici de la seva funcionalitat per a usos col·lectius, 
incloent el trànsit de vianants, i en especial per a aquella que presten per al servei de 
prevenció i extinció d’incendis. 

4. En cas que qualsevol carretera passi a ser de titularitat municipal, desapareixeran les 
servituds establertes per les legislacions sectorials corresponents. Les edificacions 
s’adequaran a les alineacions urbanístiques determinades pel propi municipi. 

5. Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així com per 
eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui ocasionar el 
trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió amb la xarxa de 
carreteres, correran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 

Article 39. Sistema de zones verdes i espais lliures (clau V) 

1. La zona verda o espai lliure podrà estar dotada de camins interns de circulació rodada 
limitada, els quals: 

A. No tindran la qualificació de vial, sinó la de zona verda o espai lliure. 

B. Caldrà que es trobin justificats per necessitats funcionals de mobilitat del sistema o 
dels edificis existents. 

C. Tindran les dimensions estrictament requerides per atendre aquestes necessitats. 

D. No podran servir per a circulació rodada externa al sistema que el travessin o 
circumdin. 

E. S’urbanitzaran de la manera més adequada per atendre a la seva funcionalitat i, 
en el seu defecte, segons els criteris establerts per als vials a les obres 
d’urbanització. En tot moment, es vetllarà perquè predominin els usos per a 
vianants i que la mobilitat rodada es realitzi a una velocitat reduïda adequada per 
garantir la seguretat dels usuaris del sistema. 

2. Es podrà ocupar fins un quinze per cent (15%) de la zona verda per a la construcció de 
pistes esportives descobertes d’ús públic sense limitació d’accés. 

3. Les zones verdes i espais lliures inclosos en sectors de planejament derivat en sòl urbà 
no consolidat i sòl urbanitzable presentaran el percentatge de concentració, respecte de 
la superfície total de la qualificació dins del sector, indicat a la taula inferior en una sola 
peça que s’haurà de poder inscriure en una circumferència que tingui com a radi mínim 
el que s’indica a continuació: 

 

Tipus de sector Percentatge 
concentració (%) Radi (m) 

Plans de millora urbana 40 12 
Plans parcials urbanístics i plans parcials urbanístics 
de delimitació  40 15 

Aquesta determinació no serà d’aplicació als sectors en què el planejament general 
urbanístic hagi fixat preceptivament l’emplaçament de les zones verdes i espais lliures, ni 
en sòls urbans no consolidats en els quals s’acrediti la impossibilitat tècnica del seu 
assoliment. 

4. Les edificacions i altres construccions en les zones verdes i espais lliures se subjectaran 
al règim següent: 
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A. L’ocupació màxima no superarà el cinc per cent (5%) de la superfície del sistema, 
amb un màxim de cinc-cents metres quadrats (500 m2). Si una construcció 
preexistent es passa a destinar a equipament o sistema tècnic, es podrà utilitzar 
tot el volum construït, però les ampliacions que pugui experimentar no donaran lloc 
a una ocupació acumulada que superi el percentatge indicat. 

B. No se subjectaran al límit percentual les construccions destinades a hivernacles, 
umbracles i altres instal·lacions equivalents destinades a la gestió de la vegetació 
de la zona verda o l’espai lliure, ni tampoc les rampes i instal·lacions d’accés als 
aparcaments soterranis ubicats al subsòl dels sistemes. La superfície no podrà 
ultrapassar en cap cas aquella que justificadament s’acrediti com necessària. 

C. L’alçada màxima no superarà els sis metres (6 m). 

D. La seva destinació només podrà ser alguna de les següents: 

a. Edificis d’ús o servei públic, funcionalment accessoris de l’afectació del 
sistema. 

b. Instal·lacions destinades a concessions administratives vinculades a 
l’afectació del sistema, o que contribueixin a la seva utilització o a la utilitat 
social derivada del destí del sistema. 

c. Instal·lacions d’accés als aparcaments ubicats al subsòl dels sistemes. 

E. L’edificació no haurà d’impedir ni distorsionar significativament l’afectació del 
sistema ni suposar que la seva utilització no es pugui realitzar com a ús comú 
general. 

5. Es permet l’aprofitament del subsòl dels espais lliures d’edificació per a aparcament, que 
serà de titularitat pública, sempre que es garanteixi l’enjardinament i l’arbrat de la 
superfície amb un mínim d’un metre (1 m) de terres en la coberta. 

Article 40. Sistema d’equipaments i serveis tècnics i ambientals (claus E, T) 

1. La destinació dels equipaments i serveis tècnics i ambientals es podran especificar o 
alterar per mitjà del planejament urbanístic derivat, encara que es contempli 
imperativament al planejament urbanístic general. En tot cas, es podrà aplicar el pla 
especial previst a l’art. 67.1.d de la Llei d’urbanisme per a aquesta finalitat. 

2. El canvi d’afectació podrà ser denegat en raó a les necessitats que tingui la població a la 
qual serveix el sistema. 

3. L’edificació als equipaments i serveis tècnics i ambientals es regeix per les 
determinacions que s’estableixin en el planejament derivat i, en el seu defecte, per la 
fixada a l’apartat següent. 

4. En absència de determinacions específiques al planejament derivat, esdevindran 
d’aplicació les condicions d’ordenació següents: 

A. En els equipaments preexistents a la vigència del POUM-LPC l’edificabilitat neta 
màxima permesa és aquella que es correspon amb el sostre edificat, en el supòsit 
que el sostre edificat no hagi esgotat l’edificabilitat prevista a les lletres B i C 
d’aquest apartat, es podrà augmentar fins a assolir aquesta. 

B. En els equipaments amb ordenació segons alineació a vial, l’edificabilitat serà 
aquella que provingui de l’ordenació de l’entorn. 

C. En els equipaments en ordenació d’edificació aïllada s’aplicaran les 
determinacions següents: 

a. Edificabilitat neta de la parcel·la: un metre quadrat de sostre per metre 
quadrat de sòl (1 m2sostre/1 m2sòl). 
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b. Ocupació màxima de la parcel·la: seixanta cinc per cent (65%), quan la 
tipologia sigui la d’edificació aïllada, o aquella que correspongui a les zones 
contigües a l’equipament. 

c. Distància mínima a límits: segons zona, mínim tres metres (3 m). 

d. Nombre de plantes màxim: planta baixa i dues plantes pis (3 P). 

D. En els equipaments que es construeixin en sòl urbà consolidat, s’estudiarà 
específicament la seva ordenació d’acord amb les característiques de l’entorn. 

5. Les legislacions i les reglamentacions sobre equipaments també resulten d’aplicació als 
serveis tècnics i ambientals. 

6. En les qualificacions d’equipaments, s’admet que les plantes soterrani ocupin tot el 
subsòl de la parcel·la. S’admet l’ús d’aparcament a les plantes soterrani. 

7. L’equipament sanitari ubicat a l’avinguda Catalunya comptarà amb una zona verda a la 
coberta. 

Article 41. Sistema de parc fluvial (clau PF) 

1. El sistema de parc fluvial (clau PF) ve constituït per aquelles àrees delimitades dins 
l’àmbit del Pla especial urbanístic del parc fluvial que es troben incloses dins de sectors o 
vinculades a efectes de la gestió (obtenció i regeneració de les seves característiques 
ambientals com a tractament de la seva urbanització), tenen la qualificació de sistema i 
passaran a ser de titularitat municipal per mitjà de la gestió urbanística integrada. 

2. Per a tot allò no previst a l’apartat anterior, el règim substantiu d’aquests espais serà 
l’establert per a la zona de parc fluvial (clau 27), amb la qual formarà una unitat 
paisatgística i funcional. 

Article 42. Sistema hidràulic (clau H) 

1. El sistema hidràulic és format per aquells sòls que formen part de la zona fluvial, descrita 
en l’Article 107 d’aquesta normativa. 

2. D’acord amb l’article 6 del TRLU, no s’admetrà cap tipus d’ús llevat dels previstos a la 
legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

Article 43. Reserva viària 

1. La reserva viària està formada per tots aquells terrenys susceptibles a ser afectats pel 
traçat de la futura variant de la B-2421. 

2. Als terrenys afectats per aquesta reserva no es podran realitzar construccions i/o 
moviments de terres fins que no es construeixi la infraestructura. 

3. Excepcionalment, en les zones urbanes afectades parcialment per aquesta reserva es 
podran preveure moviments de terres mitjançant un estudi de detall i l’aprovació per 
l’organisme competent en matèria de carreteres. 

Article 43bis. Afeccions del sistema viari 
Incorpora d’ofici les prescripcions acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona de 27 de febrer de 2012. 

1. En els àmbits afectats per les afeccions del sistema viari, servituds, límits d’edificació i 
zona de domini públic es donarà compliment a la Llei 25/88 de 29 de juliol de carreteres i 
el seu Reglament general RD 1812/19994 de 2 de setembre. 

2. Per a noves construccions pròximes a les carreteres, existents o previstes, serà 
necessari que amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència de l’edificació es dugui a 
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terme els corresponents estudis de determinació dels nivells sonors esperats així com 
l’obligació d’establir limitacions a l’edificabilitat o disposar dels medis de protecció 
acústica imprescindibles en cas de superar-se els límits establerts per la Llei 37/2003 de 
17 de novembre del soroll i en el Reial decret 1367/2007 de 9 d’octubre. 

3. Els mitjans de protecció acústica citats anteriorment seran executats a càrrec dels 
promotors dels sectors, prèvia autorització de l’organisme sectorial competent i, en cap 
cas, no podran ocupar terrenys de domini públic. 

4. Així mateix, les activitats a desenvolupar en tots els àmbits donaran compliment a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i al seu 
Reglament (Decret 136/1999 de 18 de maig), de manera que no s’afecti el normal 
funcionament de les carreteres estatals, en especial respecte de l’emissió de fums, 
vapors o altres substàncies volàtils. 
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TÍTOL 4. SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 44. Concepte de parcel·la 
És parcel·la la unitat de sòl, tant en la rasant com en la volada o en el subsòl, que tingui 
atribuïda edificabilitat i ús, o només ús urbanístic independent. 

Article 45. Parcel·lació 

1. S’entén per parcel·lació qualsevol modificació de les condicions físiques o jurídiques de 
la parcel·la que pugui presentar alguna transcendència per al seu règim urbanístic, es 
trobi o no subjecta legalment a llicència urbanística. 

2. Les parcel·lacions, en cap cas, no podran comportar la pèrdua de la funcionalitat 
assignada pel planejament. 

Article 46. Parcel·la mínima 

1. Per a cada zona i per part de la seva normativa específica, es defineix com a mínima la 
parcel·la que té unes dimensions lineals o de superfície que no poden ser reduïdes per 
una parcel·lació. 

2. La condició de mínima d’una parcel·la es farà constar registralment quan s’inscrigui la 
reparcel·lació o com condició a les llicències urbanístiques d’edificació que s’atorguin 
referides a la parcel·la. 

3. En sòl urbà, totes les parcel·les existents inferiors a la mínima a l’entrada en vigor del 
POUM-LPC, tenen el caràcter de mínimes i són indivisibles, sempre que constin inscrites 
al Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del Pla general d’ordenació de 
Cervelló, en data 15 de novembre de 1984, i aquelles provinents de parcel·lacions o 
segregacions formulades i aprovades d’acord amb la normativa urbanística vigent en el 
seu moment. 

4. S’admeten les segregacions inferiors a la mínima sempre que s’adrecin a la 
regularització de les formes de les parcel·les, a permetre la seva edificació i a eliminar 
servituds existents, i sempre que s’agreguin a les finques contigües de manera que totes 
les finques resultants siguin superiors a la mínima. 

5. Quan una actuació unitària subjecta a llicència urbanística o a intervenció integral de 
l’administració ambiental s’hagi de realitzar sobre un sòl integrat per diverses finques 
contigües entre si, només serà legítima si prèviament o simultàniament a la intervenció 
administrativa esmentada s’agrupen o agreguen les finques de manera que passin a 
formar-ne una única. 

Article 47. Assoliment del caràcter d’edificable 

1. Les parcel·les amb qualificació de zona assoleixen el caràcter d’edificables si tenen la 
condició de solar definida a la legislació urbanística i precisada a l’article següent. 

2. Les edificacions que es projectin en parcel·les qualificades com a sistemes només es 
podran aprovar o autoritzar si la parcel·la o parcel·les del sistema gaudeixen de les 
condicions d’urbanització pròpies dels solars o les poden assolir per mitjà de la 
urbanització simultània. 
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Article 48. El solar 

1. És solar la parcel·la que d’acord amb l’art. 29 TRLUC reuneix els requisits següents: 

A. Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel 
planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels 
serveis urbanístics bàsics assenyalats per l’article 27.1 i facin front a una via que 
disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de 
pas de vianants. 

B. Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les 
defineix. 

C. Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un 
sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística 
pendents de desenvolupament. 

D. Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a 
vies per regularitzar alineacions o completar la xarxa viària. 

2. No tindran la condició de solar les parcel·les que, malgrat reunir les condicions materials 
pròpies d’un solar, es trobin pendents d’execució de planejament, ja sigui aquesta 
jurídica o material. 

3. En cap cas, no tenen la condició de solar aquelles parcel·les que, tenint en part de la 
seva extensió la qualificació de zona, continguin al seu interior parts qualificades com a 
sistema. 

4. Quan a una parcel·la de sòl urbà, no inclosa en un sector de planejament derivat ni en un 
polígon d’actuació urbanística, li manqui per adquirir la condició de solar completar unes 
obres d’urbanització que pel seu abast també són requisit necessari perquè altres 
parcel·les pròximes adquireixin aquesta condició: 

A. La llicència només s’atorgarà condicionada a la simultània urbanització si el 
sol·licitant es compromet a la seva sol·licitud realitzar al seu càrrec la totalitat de 
les obres d’urbanització necessàries per integrar la parcel·la en el sòl urbà 
consolidat. 

B. Quan el sol·licitant no assumeix el compromís indicat a la lletra A podrà instar la 
delimitació del polígon d’actuació urbanística per completar la urbanització, la 
fixació del sistema d’actuació i l’aprovació del projecte d’urbanització en els termes 
previstos a la legislació urbanística. 

Article 49. Inedificabilitat de les parcel·les 
No són edificables les parcel·les que no reuneixin les condicions geomètriques mínimes fixades 
en aquesta normativa urbanística, llevat de les excepcions previstes en la seva disposició 
transitòria primera. 

Article 50. Normalització de solars 

1. A les tipologies d’edificació entre mitgeres, només es podran edificar els solars quan 
l’angle format per la mitgera i l’alineació de l’edificació de façana sigui major de seixanta 
graus (60º). Si fos menor, caldrà alterar la configuració de la parcel·la fins assolir aquest 
requisit. 

La definició anterior s’aplicarà segons l’esquema gràfic següent: 
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2. Excepcionalment, es podran edificar els solars que es trobin entre edificacions ja 
consolidades i sigui impossible poder complir les condicions de l’apartat 1. 

Article 51. Façana de la parcel·la 

1. La façana de parcel·la és la partió o límit de la parcel·la amb el carrer. 

2. Les parcel·les amb façana inferior a la mínima no són edificables. 

3. En defecte de previsió a la qualificació urbanística, la façana mínima de la parcel·la serà 
de 5 metres. 

Article 52. Edificabilitat bruta 

1. Per a cada sector de planejament derivat, el coeficient d’edificabilitat bruta fixa la 
superfície màxima de sostre edificable a les zones en relació a la superfície total del 
sector. La seva dimensió és metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de 
sòl (m2sostre/m2sòl). 

2. L’edificabilitat bruta d’un sector de planejament derivat és el producte de la superfície del 
sector pel coeficient d’edificabilitat bruta. La seva dimensió és metres quadrats de sostre 
edificable (m2sostre). 

3. D’acord amb l’article 35.4 del Reglament de la LU, els sòls de domini públic no 
comptabilitzen als efectes del càlcul d’aprofitament. 

Article 53. Edificabilitat neta 

1. S’entén per edificabilitat neta total el sostre màxim que pot assolir una parcel·la. La seva 
dimensió es mesura en metres quadrats (m2). 

2. L’edificabilitat neta es quantifica, segons la zona: 

A. En ordenació segons alineació a vial, a partir de la superfície de la parcel·la, les 
alineacions de vial i de l’edificació, el nombre de plantes i la ubicació dels patis 
d’illa. 

B. En ordenació aïllada, per aplicació de l’índex d’edificabilitat neta, el qual es fixa 
com la superfície màxima de sostre edificable en relació a la superfície d’una 
parcel·la. La seva unitat de mesura és el quocient entre els metres quadrats de 
sostre edificable i els metres quadrats de sòl (m2sostre/m2sòl). 

3. Per aplicar l’edificabilitat neta, es tindrà en compte la superfície construïda de totes les 
plantes per sobre de la planta soterrani, incloent-hi els àtics i les sotacoberta, les 
edificacions situades en patis d’illa, les construccions auxiliars de tota naturalesa, els 
patis de ventilació i celoberts, i els cossos sortints tancats i semitancats. 

4. No computen a efectes d’edificabilitat neta les plantes soterrani, ni les instal·lacions 
tècniques situades per sobre de l’alçada reguladora. 

5. A les parcel·les amb pendent, l’edificabilitat neta màxima a assolir no superarà mai la que 
resultaria d’edificar en terreny horitzontal. 
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6. El pendent es mesurarà per l’eix ortogonal a la façana. 

7. Per a les parcel·les amb pendent superior al trenta per cent (30%), en zones edificables 
amb la tipologia d’edificació plurifamiliar aïllada, l’edificabilitat màxima de la parcel·la, 
expressada en fraccions, en relació al percentatge de pendent es reduirà segons l’escala 
següent: 

A. Del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3, i l’alçada en una planta. 

B. Si supera el 50 per 100 i fins al 100 per 100, es disminueix en 1/2, i l’alçada en una 
planta. 

C. Si supera el 100 per 100, es prohibeix l’edificació. 

8. Quan el pendent sigui superior a un quaranta per cent (40%) descendent des de vial es 
permetrà reduir la distància a carrer a la meitat. 

Article 54. Densitat bruta d’unitats 

1. Per a cada sector de planejament derivat l’ús predominant del qual sigui l’habitatge, es 
fixa la densitat d’habitatges, consistent en el coeficient que fixa el nombre màxim 
d’habitatges en relació a la superfície total del sector. La seva dimensió és el nombre 
d’habitatges per hectàrea del sòl (hab/ha). 

2. Aquesta densitat s’ha d’aplicar conjuntament amb l’edificabilitat del sector i amb el 
nombre màxim d’habitatges del sector, quan a la regulació detallada del sector es fixi 
aquesta determinació, de manera que es compleixin simultàniament tots els paràmetres. 

3. Per als sectors de planejament derivat l’ús predominant del qual sigui diferent de 
l’habitatge, es fixarà el nombre màxim d’establiments que poden existir dins el sector. 

4. S’entén per establiment el conjunt d’edificacions, construccions i instal·lacions que 
integren tècnicament una unitat productiva, encara que requereixin una pluralitat 
d’autoritzacions, llicències o comunicacions, segons la legislació sobre intervenció 
integral de l’administració ambiental. 

5. Si el càlcul del nombre d’habitatges o establiments màxims permesos resultat de 
l’aplicació de la densitat no dóna un número enter, es considerarà sempre 
l’immediatament inferior. 

6. D’acord amb l’article 35.4 del Reglament de la LU, els sòls de domini públic no 
comptabilitzen als efectes del càlcul d’unitats màximes. 

Article 55. Fondària edificable 

1. S’entén com a fondària edificable de la parcel·la la distància perpendicular entre la 
façana i la paral·lela a aquesta que limita l’edificació per la part posterior. Aquesta 
dimensió serà màxima si no s’indica explícitament que és preceptiva. 

2. La fondària edificable mínima és la indicada als plànols d’ordenació o al règim de 
qualificació. 

Article 56. Alineacions 

1. L’alineació de vial és la línia de separació entre el sistema de comunicació viari o 
d’espais lliures i les altres qualificacions. 

2. L’alineació de l’edificació és aquella sobre la qual s’ha de situar preceptivament 
l’edificació. Podrà coincidir o no amb la de vial. 

3. A les tipologies segons alineació d’edificació, l’edifici se situarà seguint les alineacions, 
que tenen caràcter preceptiu i que coincidiran, com a regla general, amb les dels vials. 
Existiran alineacions de l’edifici específiques i diferents a les del vial quan s’estableixi 
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expressament als plànols d’ordenació i en el cas de les reculades de l’edificació segons 
s’estableix a l’apartat 4 d’aquest article. 

4. A les tipologies en què l’edificació s’ordena segons l’alineació de l’edificació el règim de 
les reculades s’estableix segons les regles següents: 

A. En absència d’altra previsió al règim de la zona, només es permeten les reculades 
següents respecte de l’alineació de l’edificació: 

a. De tot el frontal de l’alineació de l’illa, sempre que la superfície reculada es 
destini a eixamplar el carrer per mitjà de cessió obligatòria i gratuïta dels 
terrenys i urbanització a càrrec del titular de la llicència urbanística. 

b. De totes les plantes d’un edifici i de part d’una façana, de manera que la 
reculada s’estendrà en una longitud almenys de vint metres (20 m), llevat que 
es tracti d’edificis destinats a usos de pública concurrència, en el qual cas 
aquesta longitud mínima serà de catorze metres (14 m), s’iniciarà a un mínim 
de tres metres i seixanta centímetres (3,60 m) de cada mitgera. 

c. De les plantes pis, de manera que caldrà que els edificis projectats tinguin 
una façana de més de vint metres (20 m) i que la reculada s’iniciï a més de 
tres metres i seixanta centímetres de cada mitgera (3,60 m). 

B. L’espai reculat es destinarà a eixamplar materialment el vial o espai lliure públic. El 
titular de la llicència haurà d’aportar, amb la seva sol·licitud, l’oferiment de la 
cessió gratuïta d’aquest espai a favor de l’Ajuntament per part del propietari de la 
finca. 

El projecte arquitectònic definirà a més les obres d’urbanització del terreny reculat, el 
qual donarà a aquest espai un tractament que permeti la seva integració al vial o espai 
lliure i que faciliti l’apreciació de la seva titularitat pública. 

La llicència urbanística d’edificació s’atorgarà subjecta a la condició suspensiva que 
consti al Registre de la Propietat la cessió. La llicència urbanística de primera ocupació 
no s’atorgarà si les obres no s’han realitzat conforme al projecte arquitectònic per al qual 
es va atorgar llicència. Les despeses derivades de la formalització i inscripció de la 
cessió, les addicionals del projecte facultatiu i la intervenció de facultatius a les obres 
d’urbanització i les derivades de la seva execució restaran al càrrec exclusiu del titular de 
la llicència urbanística d’edificació. 

5. En tots els supòsits, les determinacions que delimiten l’edificabilitat i aquelles que fixen 
dimensions lineals, superficials o volumètriques màximes s’aplicaran com si no es 
realitzés la reculada. 

Article 57. Rasants de vial 
La rasant del vial és la línia que fixa l’altimetria de l’alineació de vial. 

Article 58. Amplada de vial 
L’amplada del vial és la distància mínima entre alineacions enfrontades del carrer, es considera 
uniforme per trams de carrer entre travesseres de vial i, quan les alineacions de carrers 
enfrontades no siguin paral·leles, es prendrà com a tal la distancia mes petita entre aquestes 
alineacions. 

Article 59. Ocupació de la parcel·la 

1. L’ocupació de la parcel·la es regula segons un percentatge màxim que relaciona la 
superfície que ocupa l’edificació amb la superfície de la parcel·la. Aquest percentatge, 
s’estableix per a cada zona en les determinacions específiques de cada clau o grafiada 
en els plànols d’ordenació. 
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2. L’ocupació de la parcel·la és la superfície màxima resultant de la projecció ortogonal, 
sobre un pla horitzontal, de tot el volum de l’edificació situat per sobre de la rasant, 
incloent tots els cossos sortints. 

3. Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions no podran 
ultrapassar l’ocupació màxima de parcel·la excepte quan es fa menció explícita de fer-ho 
possible. 

4. Les separacions mínimes de l'edificació o edificacions principals a la façana de la via 
pública, al fons de la parcel·la, a les seves particions laterals i entre edificacions d'una 
mateixa parcel·la, són distàncies mínimes a les quals es pot situar l'edificació i els seus 
cossos sortints. 

5. Es defineixen per la menor distància fins els plans o superfícies reglades verticals, la 
directriu de les quals és la partició de cada parcel·la, des dels punts de cada cos 
d'edificació, inclosos els cossos sortints. 

6. Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellacions de terreny o excavacions, 
hauran de respectar, en el cas d'habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes a les 
partions de parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveixi per a donar accés des de 
l'exterior als usos permesos en els soterranis i sempre que la part esmentada no 
excedeixi del quinze per cent de la superfície lliure. 

7. En tot altre cas, hom s'haurà d'ajustar a allò disposat en relació a l'ocupació màxima de 
parcel·la. 

Article 60. Construccions auxiliars 

1. Es permeten les construccions auxiliars al servei dels edificis principals destinats a 
habitatge, l’ús de les quals no siguin el propi de les dependències d’aquest, segons la 
regulació pròpia de cada zona sobre sostre edificable, ocupació en planta baixa, alçada 
màxima i separacions mínimes a les partions de la parcel·la. 

2. L’espai, el sostre i volum de les construccions auxiliars computen a efecte d’ocupació i 
edificabilitat màximes. 

3. No tenen consideració de construccions auxiliars els ascensors amb volumetria exempta. 

4. Aquestes construccions no es podran situar en el front o façana si no és en substitució 
de terres en parcel·les amb pendent ascendent respecte del carrer. Les construccions 
auxiliars es podran situar en qualsevol punt de la parcel·la que respecti les separacions 
mínimes fixades per a l’edificació principal o adossades a la tanca mitgera, sempre que 
la seva llargada no superi un vint per cent (20%) de la mitgera. 

5. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l’alçada màxima de les 
construccions auxiliars, quan siguin admeses, serà de tres metres i trenta centímetres 
(3,30 m). 

6. Les piscines descobertes, inclosos els seus elements tècnics, s’hauran de separar un 
mínim d’un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) de totes les partions. 

7. Les construccions auxiliars en zones unifamiliars aïllades hauran de tenir la coberta no 
practicable quan no siguin construïdes en substitució de terres. 

Article 61. Sòl lliure d’edificació 

1. El sòl lliure d’edificació és aquell situat dins d’una parcel·la amb qualificació de zona que 
no pot ser edificat, a excepció d’aquelles qualificacions en què es permet la construcció 
en planta baixa al pati d’illa. 

2. Si les normes de cadascuna de les qualificacions urbanístiques no disposen altra cosa, 
el sòl lliure d’edificació de la parcel·la amb qualificació de zona serà enjardinat. 
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Article 62. Adaptació topogràfica i moviments de terres 

1. A efectes de les adaptacions topogràfiques, és terreny natural l’inicial no transformat, 
amb pendent sensiblement uniforme. Quan el terreny presenti transformacions prèvies 
i/o acumulacions o excavacions locals de la pròpia parcel·la o del viari, s’entén com a 
terreny natural la superfície definida per a les cotes existents als vèrtexs del polígon que 
delimita la parcel·la a les tipologies d’edificació aïllada i al pla inclinat definit per les 
rasants dels carrers oposats a la tipologia d’alineació a vial. 

2. Les possibles plataformes d’anivellació de terrenys a les zones edificables en la tipologia 
aïllada i que com a ús predominant no tinguin l’industrial, s’ajustaran en tot cas a les 
limitacions següents: 

A. El màxim desnivell entre el terreny transformat i el natural serà d’un metre i 
cinquanta centímetres (1,50 m) per sobre o dos metres i vint centímetres (2,20 m) 
per sota. Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran tant al interior 
de la parcel·la com als seus límits. S’admet un rebaix del terreny superior a la 
fixada a les rampes d’accés a les plantes soterrani, sempre que el rebaix no superi 
els tres metres (3,00 m). 

B. Les plataformes d’anivellament a l’interior de la parcel·la s’hauran de disposar de 
manera que els talussos ideals no ultrapassin una relació d’un a tres (1:3) entre 
l’alçada i la base, traçats per sobre o per sota de les cotes extremes. La distància 
mínima entre dos murs d’anivellació serà com a mínim de dos metres (2 m) en 
planta. Si no es pot complir aquesta condició, s’haurà de mantenir el terreny sense 
terrasses. 

3. Els murs d’anivellament de terres als límits i els murs interiors de contenció no poden 
sobrepassar en la part vista una alçada de tres metres i setanta centímetres (3,70 m).Al 
sòl industrial, li serà d’aplicació el que preveu l’apartat anterior, si bé el planejament 
derivat que ordeni en detall aquests sectors podrà modificar justificadament el règim de 
la matèria ordenada en aquest article. 

Article 63. Alçada lliure 

1. L’alçada lliure és la distància vertical entre la cara superior del paviment i la inferior del 
sostre acabat de cada planta. 

2. L’alçada lliure mínima de les estances es determinarà segons l’ús i serà la següent: 
 

Ús Alçada lliure 
Habitatge 2,70 m 
Terciari 
Vestíbuls 
Comerços menors de 80 m2 
Oficines 

2,80 m 

Aparcament 2,40 m 

3. L’alçada lliure mínima en planta baixa es determinarà segons l’ús i serà la següent: 
 

Ús Alçada mínima 
Habitatge 2,70 m 
Local 3,30 m 
Aparcament 2,80 m 

4. La distància entre forjats de cada planta es mesurarà des del punt més alt de la cara 
superior del forjat inferior fins al punt més baix de la cara inferior del forjat superior de 
cada planta. 

5. La distància mínima entre forjats serà la necessària per complir l’alçada lliure establerta 
per la normativa sectorial vigent. 
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6. La distància màxima entre forjats de la planta baixa, en les qualificacions segons 
alineació de vial, serà de quatre metres i mig (4,5 m). 

Article 64. Alçada reguladora 

1. L’alçada reguladora és la mesura vertical, màxima que assoliran les edificacions, des del 
seu punt d’aplicació fins a la intersecció del pla de façana amb la cara superior de l’últim 
forjat: 

La definició anterior s’aplicarà segons l’esquema gràfic següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA = punt d’aplicació de l’alçada reguladora 
HRM= alçada reguladora  
 

2. Si la qualificació no determina específicament l’alçada reguladora, l’alçada reguladora es 
determina segons el nombre de plantes segons el quadre següent: 

 
Nombre de plantes Alçada reguladora 

1P  4,60 m 
2P  7,80 m 
3P 11,00 m 
4P 14,20 m 
5P 17,40 m 

3. Per sobre de l’alçada reguladora, tan sols es permet: 

A. La coberta terminal de l’edifici. 

B. Quan la coberta sigui practicable, les terrasses d’ús comunitari, amb un accés únic 
i sense cap subdivisió. 

C. Les baranes de façana anterior i posterior, i les dels patis interiors. 

D. Les separacions entre terrats. 

E. Els elements tècnics de les instal·lacions.  

Els elements tècnics de les instal·lacions són parts integrants dels serveis de l’edifici 
funcionalment comuns a tot ell, com filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, de 
refrigeració o acumuladors, conductes de ventilació o de fums, mecanismes de 
telecomunicació, de radio o de televisió, claraboies, maquinària de l’ascensor, cossos 
d’escala per a l’accés al pla del terrat o a la coberta, elements de suport per a l’estesa i 
eixugada de roba i altres assimilables. 

Les claraboies de patis i celoberts es disposaran de manera paral·lela als plans de la 
coberta i no distaran d’aquests més de cinquanta centímetres (50 cm) en cap punt. 

Els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions s’hauran de preveure 
al projecte d’edificació com a composició arquitectònica conjunta en tot l’edifici. En el cas 
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d’edificis amb coberta inclinada aquests elements s’hauran d’ubicar sempre sota la 
coberta, llevat que per les seves necessitats funcionals s’hagin de situar sobre d’aquesta. 

Els elements tècnics de les instal·lacions s’hauran de contenir per sota del pla ideal 
inclinat quaranta-cinc graus (45 º) respecte del pla horitzontal del darrer forjat i que tindrà 
el punt d’arrencada en la intersecció d’aquest pla amb la façana. Quan l’edifici tingui més 
d’una façana, ja sigui a vial o pati d’illa, aquesta norma s’aplicarà separadament per a 
cadascuna de les façanes. 

La definició anterior s’aplicarà segons l’esquema gràfic següent: 
 

 
 

4. Les instal·lacions productives dins de les qualificacions amb ús predominant industrial o 
terciari s’ubicaran generalment per sota del pla ideal inclinat quaranta-cinc graus (45 º) 
respecte del pla horitzontal del darrer forjat i que tindrà el punt d’arrencada en la 
intersecció d’aquest pla amb la façana segons l’esquema anterior. Les instal·lacions 
productives podran superar aquesta alçada sempre que compleixin simultàniament els 
requisits següents: 

A. Que la superació d’aquesta alçada sigui requerida per necessitats productives o 
funcionals de la instal·lació suficientment acreditades. 

B. Que es justifiqui per mitjà d’un estudi d’impacte paisatgístic l’adequada integració 
de la instal·lació per mitjà de la solució adoptada. 

C. Les alçades màximes per a instal·lacions no superin el 20% de l’ocupació de 
l’edificació. 

Article 65. Punt d’aplicació de l’alçada reguladora 

1. A la tipologia segons alineació de vial, el punt de l’aplicació de l’alçada reguladora es 
pren a partir de la cota topogràfica de la rasant de l’alineació de vial. 

La determinació del punt de referència o punt d'origen per a l'amidament de l'alçada és 
diferent per a cada un dels supòsits següents: 

A. Edificis enfront a un sol vial: 

a. Si la rasant del carrer, presa a la línia se façana, presenta una diferència de 
nivells entre l'extrem de la façana de cota més alta i el seu centre, menor de 
0'60 m, l'alçada reguladora màxima s'amidarà al centre de la façana a partir 
de la rasant de la voravia en aquest punt. 

b. Si la diferència de nivells és més de 0’60 m, l'alçada reguladora màxima 
s'amidarà 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 més alta. 

c. Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc a què, en determinats punts de la 
façana, la rasant de la voravia se situï a més de 2 m per sota d'aquell punt 
d'aplicació de l'alçada reguladora, la façana s'haurà de dividir en els trams 
que calgui perquè això no passi. A cada un dels trams l'alçada reguladora 
s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors, com si cada tram fos 
independent. 
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B. Edificis amb façana a dues o més vies, que facin cantonada o xamfrà. 

a. Sí l'alçada fos la mateixa a cada cara dels vials, s'aplicaran les disposicions 
del número 1 anterior, però operant amb el conjunt de les façanes 
desenvolupades com si en fos una sola. 

b. Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podrien corre 
pels carrers adjacents, fins a la longitud màxima, comptada a partir de la 
cantonada o última flexió del xamfrà o del punt de tangència amb l'alineació 
de vial de menor amplada en cas d'acord corbat, que amb un límit màxim de 
vint (20) metres sigui la més gran de les dues següents: una vegada i mitja 
l'amplada del carrer adjacent o la determinada per la intersecció sobre 
l'alineació del vial de menor amplada de la prolongació de la línia límit de 
fondària edificable corresponent al carrer de més amplada. 

c. 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 al vial a què 
correspon com si aquesta resta constituís una unitat independent. 

C. Edificació amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà. 

D. Els edificis en solars amb façanes a dues o més vies que no facin cantonada ni 
xamfrà, i l'edificació dels quals a cada cara sigui separada de l'altra per l'espai 
lliure interior d'illa, es regularan quant a l'alçada, com si es tractés d'edificis 
independents. 

E. Edificis en illes que no disposin o disposin parcialment d'espai lliure interior. 

a. L'alçada reguladora es determinarà pels plànols d'ordenació. Aquesta alçada 
s'aplicarà fins a una fondària edificable determinada pel lloc geomètric dels 
punts equidistants de l’alineació objecte d'edificació i de la façana oposada. 

b. Els casos particulars a què donin lloc alineacions irregulars es resoldran per 
equiparació amb els criteris exposats als apartats anteriors. 

2. Quan l’edificació faci front a sistema d’espais lliures i sigui d’aplicació aquest paràmetre, 
l’alçada s’aplicarà sobre la rasant definida per l’espai lliure i no per la del vial. 

3. El pla de referència és el pla horitzontal que conté el punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora. 

4. En la tipologia d’edificació aïllada o quan l’alineació de l’edificació no sigui a vial, l’alçada 
reguladora s’aplicarà partir de la cota del pis de la planta baixa. 

En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esglaonadament, els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o 
parts de plantes considerades com a planta baixa, se subjectaran a l’alçada màxima que 
correspongui a raó de cadascuna de les parts esmentades. 

Article 66. Nombre de plantes 

1. L’edificabilitat neta permet un nombre de plantes màxim que s’estableix als plànols a 
escala 1:1.000 o a les determinacions de la zona. 

2. El nombre de plantes indicat en els plànols d’ordenació i a les taules de les qualificacions 
inclou sempre el de la planta baixa. 

Article 67. Planta baixa 

1. En la tipologia segons alineació de vial, la planta baixa d’un edifici és aquella que se 
situa fins a seixanta centímetres (60 cm) per sobre o seixanta centímetres (60 cm) per 
sota de la rasant del vial en els punts de major i menor cota de la parcel·la 
respectivament. En els casos en què, a causa del desnivell del terreny, més d’una planta 
se situï dins dels límits exposats, cada tram de la façana en què això succeeixi definirà 
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una distinta planta baixa. En els casos de parcel·les enfrontades a dos vials oposats, es 
referirà la cota de la planta baixa de cada front com si es tractés de diferents parcel·les la 
fondària de les quals sigui al punt mig de la illa. 

2. En la tipologia d’edificació aïllada, la planta baixa és aquella que se situa a un metre 
(1 m) per sobre o per sota de la cota del terreny definitiu, un cop aplicats els moviments 
de terres admesos per la normativa, en el centre geomètric de la planta baixa. 

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de 
semisoterrani i entresòl. 

Article 68. Entresolats 

1. Els entresolats o planta baixa partida es permeten a la planta baixa quan formen part del 
local situat en ella i no tenen accés independent des de l’exterior. També es permeten 
els destinats a dependències de la porteria o consergeria quan no són utilitzables com a 
habitatge. 

2. Els entresolats: 

a. Se separaran un mínim de 3 metres de la façana que contingui l’accés 
principal a l’edifici, almenys en el cinquanta per cent de la seva amplada. 

b. Llur alçada lliure mínima, per sobre i per sota, serà de 2,5 metres. Si la part 
superior es destina a dipòsit de materials no caldrà que es compleixi aquesta 
condició. 

3. No es permet la construcció de nous entresolats o plantes baixes partides a la clau 7 
d’ús industrial. Els entresolats existents a l’entrada en vigor del POUM-LPC restaran en 
volum disconforme, tot i que es permetran obres de manteniment així com la legalització 
de les activitats existents en ells. 

Article 69. Planta soterrani 

1. Les plantes soterrani són aquelles situades per sota d’aquella que té la consideració de 
baixa, tingui o no obertures a causa dels desnivells en qualsevol dels fronts d’edificació. 

2. A les plantes soterrani, no es permetrà l’ús d’habitatge, ni la ubicació d’habitacions d’ús 
residencial o sanitari, ni activitats que suposin permanència de persones. Només podran 
ser dedicades a aparcaments i trasters, emmagatzematge vinculat a la planta baixa i/o 
instal·lacions tècniques vinculades a l’edifici. 

3. En la tipologia d’habitatge plurifamiliar, si la qualificació no especifica la ocupació màxima 
de la planta soterrani, s’entén que aquesta pot ocupar tot el subsòl de les parcel·les 
privades sens perjudici d’altres normatives sectorials d’aplicació. 

Article 70. Plantes pis 

S’entenen per plantes pis totes les edificades per sobre de la planta que tingui la consideració 
de baixa, exceptuades aquelles que tinguin la consideració de sotacoberta o àtic. 

Article 71. Planta sotacoberta 

1. Als edificis amb coberta inclinada, és la planta o part de la planta que es genera entre 
l’últim forjat i els pendents de la coberta, que arrenca en la intersecció del pla de façana i 
un pla horitzontal situat a 40 cm per sobre de la cara superior de l’últim forjat, segons 
s’especifica en el gràfic següent: 
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2. A l’espai situat a la planta sotacoberta es podrà preveure la ubicació de part de 
l’habitatge de la planta immediatament inferior, la qual ha de complir amb el programa 
mínim d’habitabilitat. En cap cas, l’espai de la sotacoberta no pot formar una entitat 
hipotecària independent. 

3. Les plantes sotacoberta computen com a planta addicional sols a efectes de les 
dimensions mínimes de celoberts i patis de ventilació. 

4. A efectes d’edificabilitat, d’acord amb el decret d’habitabilitat, la planta sotacoberta en 
edificació aïllada computa a partir d’1,9 m d’alçada. 

Article 72. Coberta 

1. La coberta serà inclinada o plana. 

2. Quan la coberta sigui inclinada, el seu pendent màxim serà del trenta per cent (30 %). 

3. Es permetrà el retall de la coberta inclinada en els casos següents: 

A. La superfície mínima imprescindible perquè ventilin els elements tècnics de les 
instal·lacions, circumstància que s’haurà de recollir al projecte arquitectònic que 
serveixi per a l’atorgament de la llicència urbanística. 

B. L’accés a la coberta exclusivament des de la zona comunitària en el cas 
d’habitatges plurifamiliars. 

C. Es permetran obertures a la coberta sempre que segueixin la pendent d’aquesta i 
no ocupin més d’un quinze per cent (15%) de la superfície total de la coberta. 

4. A les zones on l’ús predominant sigui el residencial, les cobertes no es poden utilitzar per 
a aparcament de vehicles. 

Article 73. Mitgeres i relacions de veïnatge 

1. S’entén per mitgera la paret cega que limita amb les propietats veïnes i que s’eleva des 
dels fonaments a la coberta. 

2. Les mitgeres que hagin de quedar vistes de manera permanent es tractaran amb els 
acabaments, els materials i els colors propis de les façanes. En aquest cas es 
prohibeixen els acabaments amb envà pluvial o materials equivalents que presentin mal 
comportament a la intempèrie i que no s’adaptin als colors propis de les façanes 
principals. 

3. Les mitgeres de caràcter temporal són aquelles que d’acord amb el planejament vigent 
està previst que desapareguin per causa de l’edificació veïna. En aquest cas, es permet 
l’ús d’envans pluvials del mateix color que la façana principal. 

4. Quan una edificació provoqui l’aparició de mitgeres vistes en els edificis veïns, caldrà 
que assumeixi el cost de tractar aquesta mitgera com a façana. 
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Article 74. Cossos sortints 

1. Els cossos sortints són volums o elements construïts, accessibles des de la mateixa 
construcció de l’edifici i que sobresurten de les seves alineacions. 

2. Els cossos sortints es classifiquen en tancats, semitancats o oberts, a raó de si tenen, 
respectivament, tancaments a tots, algun o cap dels seus contorns. No es consideren 
tancaments les baranes d’alçada no superior a un metre i vint-i-cinc centímetres 
(1,25 m), sempre que a partir d’aquesta alçada no hi hagi cap altre element de 
tancament. 

3. Els cossos tancats computaran als efectes d’edificabilitat en un 100% i en el cas de 
semitancats computaran en un 50%. 

4. Tots els cossos sortints computaran als efectes d’ocupació màxima i de distàncies 
mínimes de separació als límits de parcel·la, si escau. 

5. No es permeten cossos sortints a la planta baixa, ni als terrats, ni a l’àtic. 

6. En cap cas, no es pot situar un cos sortint a una alçada inferior a tres metres i cinquanta 
centímetres (3,50 m) respecte de la rasant del vial en el punt de la façana de cota més 
alta. 

7. Aquest apartat s’aplica a les tipologies segons alineació de l’edificació. 

A. La volada màxima permesa per als cossos sortints és la que es determina a cada 
qualificació, o que es descriu a continuació quan la qualificació no ho especifica. 

B. La volada dels balcons serà una desena part (1/10) de l’amplada del carrer sense 
que en cap cas no es pugui superar el metre i vint centímetres (1,20 m), i podran 
ocupar una longitud no superior a dos terços (2/3) de la longitud de la façana. 

C. Quan es tracti de cossos sortints tancats i semitancats, aquests no podran ocupar 
una longitud superior a un terç (1/3) de la longitud de façana. A les façanes 
interiors de pati d’illa l’amplada dels balcons serà d’una vintena part (1/20) del 
diàmetre de la circumferència inscriptible al pati d’illa, sense que es pugui superar 
el metre i vint centímetres (1,20 m) i no podran ultrapassar la fondària edificable. 

D. S’entén per pla límit lateral de volada el pla normal a la façana que limita la volada 
de tot tipus de cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de volada se situa a 
un metre (1 m) de la paret mitgera. Els cossos sortints no podran sobrepassar un 
pla vertical traçat de la intersecció de l’eix de la mitgera amb la façana i que forma 
amb aquesta un angle de 45º. 

8. A les obres de remunta la superfície dels cossos sortints de les plantes afegides haurà 
de donar compliment a la nova normativa i no superarà en cap cas la dels preexistents a 
la resta de plantes. 

9. Als terrats, balcons i finestres, les baranes tindran l’alçada suficient per garantir la 
seguretat dels usuaris i s’adaptarà a la normativa sobre edificació vigent. 

10. Queda prohibida la instal·lació als balcons de barbacoes, safareigs i altres instal·lacions 
o obres assimilables. 

11. Queda prohibit el tancament de les terrasses existents a l’entrada en vigor del POUM-
LPC. 

Article 75. Elements sortints 

1. Es consideren elements sortints tots els construïts que sobresurten en la manera 
indicada per als cossos sortints i no tenen la consideració d’aquests. 
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2. Cap dels seus punts no se situarà a menys de dos metres i vuitanta centímetres (2,80 m) 
per sobre de la rasant de la voravia llevat dels baixants d’instal·lacions. 

A. La volada màxima dels elements sortints serà la menor de les dimensions 
següents: 

a. Un cinquantè (1/50) de l’amplada de vial. 

b. Un desè (1/10) de l’amplada de la vorera, 

c. 0,40 m, quan afectin a menys d’una cinquena part (1/5) de la longitud de la 
façana. 

d. 0,15 m, si ocupen més d’una cinquena part (1/5) de la longitud de la façana. 

B. Es prohibeixen els elements sortints als carrers de menys de sis metres (6 m), 
llevat dels baixants de les instal·lacions. 

3. Els ràfecs podran volar del pla de façana fins al màxim de la volada permesa als cossos 
sortints oberts en carrers majors o igual de vuit metres (8 m) d’ample i fins a un màxim de 
trenta centímetres (30 cm) en carrers menors de vuit metres d’ample (8 m). 

4. Els elements sortints no permanents, com són les veles, persianes, rètols, anuncis i 
similars, no s’inclouen en el concepte d’elements sortints regulats en aquestes Normes 
urbanístiques. 

5. En la tipologia segons alineació a vial, els canals d’aigua pluvial i altres baixants no 
podran anar vistos per la façana, llevat de la connexió amb el canaló d’aigües pluvials. 

Article 76. Composició de façana i regulació estètica 

1. En els projectes d’obra nova i en els de rehabilitació integral de l’edifici o façana, es 
prohibeix l’ús de materials en l’envolupant de l’edifici que no harmonitzin amb l’entorn on 
aquest s’ubica. Es prohibeix expressament l’ús de les cobertes de pissarra, el 
fibrociment, la ceràmica vidriada, les caixes de persiana vistes i altres materials de colors 
brillants i estridents. 

2. A les obres de remunta, les composicions no desentonaran de les que presenti l’edifici 
primitiu, llevat que s’atribueixi al projecte arquitectònic una nova composició a tota la 
façana. 

3. En els projectes d’obra nova i en els de rehabilitació integral de l’edifici o façana, no es 
permet la ubicació de elements tècnics de les instal·lacions a la façana dels edificis 
essent necessària la previsió d’un espai per a aquestes instal·lacions a la coberta de 
l’edifici. En cas que per les seves característiques tècniques s’hagi de disposar alguna 
instal·lació a la façana dels edificis, i sempre que estigui prevista en el projecte tramitat, 
aquest s’integrarà en la composició arquitectònica minimitzant-ne l’impacte visual. 

Article 77. Patis de parcel·la i patis de ventilació 

1. Els patis de parcel·la i patis de ventilació tindran el tractament superficial propi de les 
façanes. 

2. Hauran de complir el Decret sobre els requisits mínims d’habitabilitat i el Codi Tècnic 
d’Edificació. 

3. En els edificis de nova planta, en cas que la planta baixa es destini a ús terciari, s’haurà 
de preveure una sortida de fums des de la planta baixa fins al terrat per l’interior de 
l’edifici. 

 

 

30

Disposicions



CVE-DOGC-A-12166001-2012

32367Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6155 – 22.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Article 78. Separació mínima entre edificis 

1. La separació entre edificis es mesurarà des de façana de l’edifici sense tenir en compte 
els cossos sortints. 

2. La separació mínima entre edificacions segons la tipologia d’edificació aïllada es 
determina: 

A. En les zones d’habitatge unifamiliar aïllat les que es determina en cada 
qualificació. 

B. En les zones d’habitatge plurifamiliar aïllat segons el que es determina en cada 
qualificació. 

C. En les zones d’habitatge plurifamiliar aïllat en àrees de nova urbanització es 
determina segons la taula següent:  

Nombre de plantes Separació entre edificacions 
1P 6 m 

2P/2P+A 9 m 
3P/3P+A 12 m 

>4P 15 m 

En cas de separacions entre edificis d’alçades diferents s’aplicarà la separació 
corresponent a l’edifici de més alçada. 

Article 79. Tanques 

1. Les tanques de separació entre parcel·les privades o entre aquestes i els sistemes 
s’ajustaran en tota la seva longitud a les alineacions de vial o espai lliure. En determinats 
casos es permetrà la reculada de part de la tanca per tal de millorar la relació de les 
edificacions amb l’alineació de vial. En aquests casos, l’espai intermedi entre l’edificació i 
l’alineació pública s’haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a compte del 
propietari del sòl. 

2. És obligatòria la creació de tanques entre els sistemes i els sòls lliures d’edificació de la 
parcel·la de caràcter privat. Excepcionalment, s’admetrà la supressió de la tanca quan 
les condicions d’enjardinament i urbanització del sòl lliure d’edificació l’integrin físicament 
amb el sistema. El planejament derivat podrà generalitzar aquesta previsió per al sector 
al qual ordeni en detall o per a alguna de les seves qualificacions. 

3. Les tanques podran ser perimetrals d’una parcel·la o per separar mitgeres d’edificacions 
a l’alçada de plantes pis. 

4. La regulació de les tanques perimetrals de la parcel·la serà l’especificada per a cada una 
de les qualificacions. En els sectors de planejament, serà el planejament derivat 
l’instrument que definirà les característiques de les tanques. En cap cas, no podran 
superar l’alçada total d’un metre i vuitanta centímetres (1,80 m), dels quals 0,90 m seran 
opacs i 0,90 m transparents. 

5. Les tanques que separin mitgeres, en cap cas, no podran ultrapassar l’alçada de 2,00 
metres, amidats des de la cota natural del terreny en aquest límit. El material d’aquesta 
tanca podrà ser opac en tota la seva extensió. 

6. La regulació de les tanques en la qualificació d’equipaments o altres usos privats 
diferents als residencials serà la mateixa que per a les zones residencials del seu entorn. 

7. L’alçada de les tanques es mesurarà sempre des de la seva cota d’arrencada presa des 
del carrer en el cas de les tanques perimetrals, seguint les determinacions per al punt 
d’aplicació de l’alçada reguladora descrites a l’Article 65, i des de la pròpia parcel·la en 
els cas de les tanques que separen parcel·les. 
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8. A les parcel·les situades a una cota superior de noranta centímetres (90 cm) respecte de 
la rasant del vial, la part opaca de la tanca no podrà superar en més de vint centímetres 
(20 cm) la cota natural del terreny. 

Article 80. Reserva d’aparcament 

1. Tot sòl urbà o urbanitzable es troba afectat per les reserves d’aparcament establertes en 
aquest article. 

2. L’aplicació d’un o altre règim de reserves es decidirà a raó del règim del sòl de la 
parcel·la, la tipologia d’edificació i l’ús previst. La reserva d’aparcament resulta de 
multiplicar la quantitat que presenti la magnitud de referència de l’actuació pel mòdul 
unitari expressat en aquesta magnitud, que s’indica per a cada ús i cas a la taula 
següent, arrodonint a la unitat superior les fraccions: 

 
Situació de la reserva 

d’aparcament Ús 
 Tipologia 

Mòdul unitari 
(places/magnitud de 

referència) P. sot. P. 
baixa 

Espai 
lliure 

d’edifi. 

Habitatge plurifamiliar en 
sòl urbà  

1 plaça/habitatge, en 
edificis de més de tres 
habitatges. 

 (a)  

Habitatge plurifamiliar en 
sòl urbanitzable 1,5 places/habitatge    

Habitatge unifamiliar aïllat 2 places/habitatge   (d) 

Residencial 

Habitatge unifamiliar en 
filera 1 plaça/habitatge   (d) 

Hoteler - 1/2 habitacions    (e) 
Comercial de  
Sútil � 800 m2 - 2/100 m2 de superfície 

construïda (b)   (e) 

Comercial de  
Sútil <800 m2 - 2/100 m2 de superfície 

construïda    (e) 

Industrial / terciari 
Oficines i serveis 
Restauració  
Recreatiu 

- 1/100 m2 de superfície útil 
   (e) 

Cultural amb 
característiques de 
sales d’auditori (teatre, 
cinemes, auditoris 
musicals i equivalents) 

- 1/15 localitats   (e) 

Sanitari i assistencial - 1/10 llits (c)   (e) 

Esportiu - 1/15 persones d’aforament 
o usuaris potencials   (e) 

Plantes baixes sense 
ús específic en edificis 
amb plantes superiors 
d’ús d’habitatge 
coexistint o no amb 
administratiu, oficines i 
serveis o comercial 
petit 

- 1/100 m2 construïts de la 
planta baixa   (e) 
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La situació admesa de la reserva d’aparcament s’indica amb un ombrejat a la casella 
corresponent. Les anotacions signifiquen: 

 

(a) 
Únicament s’admet l’ús d’aparcament a la planta baixa en els casos següents: 
A. Quan ja s’ha construït la planta soterrani i són necessàries més plantes d’aparcament per tal de 
complir amb la reserva d’aparcament mínima. 
B. Quan es demostri que a la planta soterrani hi caben menys de quatre (4) places d’aparcament. 

(b) 
Als comerços d’alimentació de més de vuit-cents metres quadrats (800 m2) d’activitat, incloent-hi la 
superfície dels magatzems, la reserva d’aparcament es trobarà dins el mateix edifici o parcel·la i 
tindrà accés directe des del local comercial. Dins la superfície del mateix edifici o parcel·la serà 
obligatòria la reserva d’un espai de càrrega i descàrrega. 

(c) O bé un aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda en aquells usos en què no es puguin 
aplicar el nombre de llits com a magnitud de referència. 

(d) L’aparcament se situarà en una zona propera a l’accés des del vial. 

(e) 

Els espais oberts per aparcament s’hauran d’integrar al paisatge urbà. A aquest efecte es 
disposaran els voltants necessaris d’arbrat i jardineria per tal de reduir l’impacte visual, amb un 
mínim d’un arbre per cada cinc vehicles. L’aparcament no podrà superar en cap cas el cinquanta 
per cent (50%) de l’espai lliure de la parcel·la i s’haurà d’obrir directament a vial, mai no se situarà a 
l’interior d’illa. 

3. En altres supòsits no previstos expressament a la taula anterior, la reserva d’aparcament 
serà d’una plaça cada cent metres quadrats (100 m2) de sostre construït. 

4. Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el 
resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 

5. Aquesta reserva d’aparcament es materialitzarà a les noves construccions, a qualsevol 
ús que no impliqui construccions i s’haurà de complir mentre romangui l’actuació sobre la 
parcel·la, i a les ampliacions dels edificis, considerant com a magnitud de referència la 
que s’amplia del mòdul unitari, llevat que l’ampliació de l’edifici es sigui per una 
rehabilitació integral o a un canvi d’ús de tot l’edifici, en aquest cas la magnitud de 
referència es quantificarà en relació a tot l’edifici. 

6. En el cas dels polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana, la reserva es 
defineix a la fitxa corresponent del sector. 

7. Mitjançant plans especials urbanístics, es podran ajustar les exigències d’aparcament als 
usos, edificis i carrers que conformin el seu àmbit, sense que es pugui reduir la reserva 
definida en aquest article llevat dels casos indicats. 

8. Els aparcaments de més de quatre (4) places d’aparcament de vehicles o de més de 
cent metres quadrats (100 m2) destinats a aquest ús, se subjecten als règims 
d’intervenció integral de l’Administració ambiental. 

9. En els edificis d’habitatges plurifamiliars l’aparcament ha de ser comunitari. A les 
promocions unitàries d’habitatges que comparteixin mitgeres, quan se sol·liciti la 
construcció de més de cinc habitatges, serà obligatòria la reserva de l’espai comú 
necessari per a les places d’aparcament. Aquest espai disposarà d’una entrada i sortida 
comuna per a totes les places d’aparcament. 

10. Els aparcaments privats no podran ocupar el subsòl de sistemes. En les qualificacions 
residencials amb tipologia plurifamiliar podran ocupar tot el subsòl de la parcel·la. Les 
rampes dels aparcaments privats tampoc no es podran situar damunt de sistemes, si bé 
als vials es podran realitzar guals i trànsits sobre vorera amb el règim que, si escau, es 
fixi per ordenança. 
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11. A les noves construccions en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, serà obligatori 
realitzar una reserva d’aparcament per a bicicletes que se situarà fora de la via pública. 
Aquesta reserva serà l’establerta en el quadre següent, arrodonint a la unitat inferior les 
fraccions: 

 
Ús i cas Nombre de places mínim 

Habitatge 1,5 places/habitatge 
1,5 places/100 m2 de sostre o fracció 

Comercial 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Oficines 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Industrial 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Equipaments docents 5 places/100 m2 de sostre o fracció 
Equipaments esportius, culturals i 
recreatius 

5 places/100 places d’aforament de 
l’equipament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 
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CAPÍTOL 2. QUALIFICACIONS 

Article 81. Relació de qualificacions en sòl urbà 

1. En sòl urbà, el POUM-LPC estableix les qualificacions següents: 
 

Zona Subzona 
Clau Denominació Clau Denominació 

2a1 Eixample entre mitgeres. Subzona 1 
2 Zona d’eixample  

2a2 Eixample entre mitgeres. Subzona 2 
4 Zona d’ordenació en illa oberta 4a Blocs plurifamiliars 
6 Zona d’habitatge unifamiliar aïllat 6a De parcel·la petita 
  6b1 De parcel·la mitjana 1 
  6b2 De parcel·la mitjana 2 
7 Zona industrial compacte   
8a Zona de dotació sociosanitària   
8d Zona de dotació cultural   
8f Zona de dotació religiosa   
8g Benzinera   
11 Conservació integral   
16 Passatge privat   

 

2. La qualificació de la clau 16 només es podrà aplicar als passatges privats existents a 
l’entrada en vigor del POUM-LPC. 

Article 82. Zones d’eixample (clau 2a) 

1. La zona d’eixample es defineix per l’ús predominantment residencial la intensitat alta i la 
tipologia entre mitgeres segons l’alineació de vial. Es distingeixen les següents 
subzones: 

A. Zona d’eixample entre mitgeres. Subzona 1 (clau 2a1) 

B. Zona d’eixample entre mitgeres. Subzona 2 (clau 2a2) 

2. Aquestes subzones es diferencien únicament pel fet que a la clau 2a1 si a la planta baixa 
s’ubica una activitat comercial podrà no complir-se la reserva d’aparcament pel sòl fet 
que aquesta no es pot ubicar a la planta baixa. 

3. A la clau 2a2 caldrà, en tot cas, complir la reserva d’aparcament, exceptuant aquelles 
parcel·les que consten d’un nivell de protecció de béns, les quals queden eximides de tal 
requeriment. 

4. Les parcel·les que es trobin edificades a l’entrada en vigor del POUM-LPC i ocupades 
per habitatges unifamiliars podran passar a ser ocupades per habitatges bifamiliars o 
plurifamiliars ja sigui per efecte d’obres o d’alteració de les entitats hipotecàries, amb una 
dimensió mínima d’habitatge de noranta metres quadrats (90 m2) de sostre construït. 

5. Les alineacions, l’ocupació màxima, el nombre màxim de plantes referit al carrer, la 
fondària edificable i la posició de l’edificació dins la parcel·la és determinen als plànols 
d’ordenació. Als casos en els quals no es grafia la fondària edificable, s’entén que tota la 
superfície de la parcel·la és edificable. 
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6. En actuacions urbanístiques de parcel·lació no es podran generar parcel·les de façana 
inferior als cinc metres (5 m). 

7. L’edificabilitat neta màxima és la que resulta dels plànols d’ordenació i es dedueix a partir 
del front de façana, del nombre de plantes i de la fondària edificable. 

8. En cas de dubte o imprecisió en els plànols, l’alçada màxima reguladora vindrà 
determinada per l’amplada del vial, seguint la taula següent: 

 
Amplada de vial Nombre de plantes Alçada reguladora 

8 2P  7,80 m 
8 a 12 3P 11,00 m 

12 a 16 4P 14,20 m 

9. El sòl lliure d’edificació serà, preferentment, enjardinat i on també es podran construir 
piscines i les seves instal·lacions accessòries. 

10. No es permeten els cossos sortints tancats ni semitancats, i la volada màxima dels 
oberts serà de quaranta centímetres (40 cm) en carrers de menys de cinc metres (5 m) i 
de seixanta centímetres (60 cm) en carrers d’amplada superior. 

Article 83. Zona d’ordenació en plurifamiliar aïllat (claus 4a i 4b) 

1. Les zones d’edificació plurifamiliar aïllada comprenen zones d’intensitat d’edificació 
mitjana, amb les tipologies següents: 

A. Blocs plurifamiliars (4a) 

B. Blocs de cases agrupades (4b) 

2. Les determinacions d’aquesta zona són les que s’especifiquen a la taula següent: 
 

Determinacions 
Separacions mínimes  Edificabi 

litat 
Alçada 
màxima 

Nombre 
de 

plantes  

Façana 
mínima 

parcel·la  

Parcel·la 
mínima  

Ocupac. 
màxima  A 

vial 
A 

llindes 
Entre 

edificis 
Qualific 

m2sostre/
m2sòl m  m m2 % m m m 

4a 1,8 13 4 20 350 45 3 3 6 
4b 1,2 11 3 10 300 45 3 3 6 

 

3. En la clau 4a es donarà compliment a les indicacions següents: 

A. Cap de les façanes no podrà superar una longitud de quaranta metres (40 m). 

B. La densitat màxima d’habitatges serà la resultant de dividir el total de sostre 
residencial entre noranta metres quadrats (90 m2). 

C. Es prohibeixen els cossos sortints tancats i semitancats i els oberts poden ocupar 
la totalitat de les façanes, amb una amplada màxima de seixanta centímetres 
(60 cm). 

D. Construccions auxiliars no són admeses. 

4. La clau 4b es regirà pels paràmetres següents: 

A. La façana mínima de cada unitat serà de cinc metres (5 m). 

B. El nombre màxim d’habitatges unifamiliars permesos serà el resultat d’aplicar a la 
superfície de la parcel·la una superfície mínima de cent cinquanta metres quadrats 
(150 m2) de sòl privat per habitatge. 
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C. La unitat resultant de l’agrupació constituirà una parcel·la indivisible. Tots els 
habitatges han de tenir accés directe a vial públic. 

Article 84. Zones d’edificació unifamiliar aïllada (claus 6a, 6b1, 6b2 i 6c) 

1. La zones d’edificació unifamiliar aïllada comprenen les zones d’aquesta naturalesa en sòl 
urbà i urbanitzable amb les qualificacions següents: 

A. De parcel·la petita (clau 6a) 

B. De parcel·la mitjana (clau 6b) 

C. De parcel·la gran (clau 6c) 

2. L’aprofitament urbanístic sobre la parcel·la ve establert en raó a la qualificació per les 
determinacions següents: 

 
Determinacions 

Separacions  
Edificabi 

litat 

Nombre 
de 

plantes  

Alçada 
regulador

a 
màxima  

Ocupació 
construc-

cions 
auxiliars 

Façana 
mínima 

de la 
parcel·la 

Parcel·la 
mínima  

Ocupació 
màxima  A vial A llindes 

Qua-
lific. 

m2sostre/
m2sòl  m % m m2 % M m 

6a 0,85 2 6,50 5 10 200 40 3 2 
6b1 0,75 3 9,60 5 15 400 30 6 3 
6b2 0,50 3 9,60 3 20 800 20 10 5 
6c 0,25 3 9,60 2 30 2.000 10 15 8 
 

3. L’ocupació de les edificacions auxiliars computa a efectes de l’ocupació màxima total. 

4. A la qualificació 6a serà possible agrupar més d’una parcel·la, sempre que les parcel·les 
agrupades siguin de la mateixa qualificació, per ubicar-ne més d’un habitatge unifamiliar 
que comparteixi amb la resta una o més mitgeres, sempre que s’escaiguin les 
circumstàncies següents: 

A. La superfície de la parcel·la resultant de l’agrupació haurà de ser almenys tantes 
vegades la superfície mínima de la parcel·la de la qualificació corresponent com el 
nombre de parcel·les agrupades. 

B. Es permet una agrupació màxima de quatre unitats (4). 

C. L’agrupació respectarà la façana mínima de cada un dels habitatges agrupats. 

D. Cada habitatge ha de tenir accés directe des del vial públic. 

E. Les parcel·les agrupades integraran una parcel·la única i indivisible. La façana 
mínima d’aquesta parcel·la serà el resultat de multiplicar la façana mínima de deu 
metres (10 m) pel nombre total d’habitatges agrupats). 

F. L’edificació complirà tots els paràmetres de la qualificació. 

G. Els espais no ocupats per l’edificació es tractaran com a espais lliures d’edificació. 
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Article 85. Zona del polígon industrial can Mascaró (clau 7) 

1. La zona del polígon industrial can Mascaró (clau 7) es correspon amb els límits del sòl 
urbà consolidat que integren aquest polígon ubicat al sud-est del municipi. 

2. Les determinacions específiques del polígons industrial de can Mascaró són les que 
s’especifiquen a la taula següent: 

 
Determinacions 

Separacions  
Edificabi 

litat 

Volum 
construït 
màxim  

Alçada 
regulado-

ra 
màxima  

Fondària 
mínima 

de 
parcel·la 

Façana 
mínima 

de la 
parcel·la 

Parcel·la 
mínima  

Ocupació 
màxima  A vial A llindes 

Qual
ific. 

m2sostre/
m2sòl m3st/m2s m m m m2 % m m 

7 1,60 7 15 30 18 1.500 70 10 3 
 

3. La tipologia serà la d’edificació aïllada, si bé s’admetrà l’agrupació d’edificacions entre 
parcel·les sempre que es respectin tots les determinacions llevat de la distància entre 
edificacions. 

4. Els edificis industrials s’han de situar en carrers amb una amplada superior als deu 
metres (10 m) i han de tenir una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, que 
garanteixi la suficiència per a tot l’edifici i que permeti l’entrada i sortida de l’edifici sense 
maniobres a la via pública. 

5. Dins de cada parcel·la, només es podrà construir una única edificació auxiliar. La seva 
superfície màxima serà deu metres quadrats (10 m2) i la seva alçada màxima de tres 
metres (3 m). 

Article 86. Zona de dotacions. (claus 8a, 8d, 8f i 8g) 

1. La zona de dotació se subdivideix en les subzones següents: 

A. Dotació sociosanitària (clau 8a) 

B. Dotació cultural (clau 8d) 

C. Dotació religiosa (clau 8f) 

D. Benzinera (clau 8g) 

2. Les característiques de cada edificació s’adaptarà a les necessitats de la dotació i a les 
determinacions de les qualificacions que l’envolten mitjançant un PMU volumètric que 
concreti la proposta i que en cap cas no superi els paràmetres establerts. 

3. L’edificabilitat màxima de cada dotació serà d’un metre quadrat de sostre per cada metre 
quadrat de sòl (1 m2sostre/m2sòl). 

4. El nombre màxim de plantes és el següent: 

A. Dotació sociosanitària, cultural i religiosa: planta baixa més dos plantes pis (3P) 

B. Dotació benzinera: planta baixa (1P) 

5. Zona d’activitats residencial socials sanitàries (clau 8a) 

A. La zona integrarà una parcel·la única i indivisible. 

B. L’edificabilitat neta d’aquesta parcel·la es prendrà en referència al sostre construït 
existent a l’entrada en vigor del POUM-LPC 

C. L’alçada màxima és de 3 plantes. 
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D. Com a únic ús admès es trobarà el sociosanitari per a activitats residencials de la 
gent gran, les persones amb disminució o situació dependència, segons la 
legislació sectorial aplicable, inclosos els habitatges tutelats per a la gent gran. 

Article 87. Zona de conservació integral: masies en nucli urbà (clau 11) 

1. Aquesta qualificació s'atribueix a les parcel·les on s'ubiquen les masies de ca l'Església, 
ca l'Anzí, can Ollé i can Vidal, les quals es troben en sòl urbà consolidat i han esdevingut 
part dels nuclis urbans. La vocació d'aquesta qualificació és la de garantir la preservació 
dels edificis en les seves característiques arquitectòniques exteriors tradicionals, 
preservar els espais Iliures d’edificació de manera que no hi apareguin nous volums i 
permetre adaptar la seva utilització a les necessitats dels usuaris dels temps presents. 

2. Totes les parcel·les amb aquesta qualificació son indivisibles, si bé sobre elles es podran 
constituir règims de divisió horitzontal simple o complexa. 

3. Els elements arquitectònics exteriors no es podran alterar si no és per eliminar elements 
sobrevinguts que no responen a les característiques pròpies d'un mas tradicional o per 
reposar-ne aquells que han estat eliminats. Es mantindran en tot cas la situació, 
dimensions i característiques dels buits. El tractament arquitectònic d'aquests elements 
serà aquell que es preveu en aquestes normes per als habitatges rurals tradicionals. 

4. Les parts de la parcel·la no edificades a l'entrada en vigor del POUM-LPC no podran ser 
edificades, si bé en elles es podrà situar qualsevol dels elements susceptibles de ser 
ubicats en sòl lliure d’edificació en sòl urbà. En cap cas, no apareixeran nous volums 
separats dels ja existents. 

5. Els increments de volum es realitzaran: 

A. Formant part de l'edificació principal. 

B. Reproduint la seva tipologia edificatòria. 

C. No superant el deu per cent (10 %) del volum ja construït. 

D. Només si no és possible l'actuació projectada eliminant elements afegits sense 
valor arquitectònic. 

E. Només si no vénen a malmetre la imatge consolidada tradicionalment de la masia. 

6. Seran possibles les divisions horitzontals dels edificis existents sempre que els 
departaments privatius resultants no tinguin dimensions inferiors a cent cinquanta metres 
quadrats (150 m2) ni siguin més de cinc per cada parcel·la. Per dur a terme divisions 
horitzontals, caldrà, a més que amb caràcter previ es realitzin les actuacions següents: 

A. Rehabilitació integral de les façanes i les cobertes. 

B. Eliminació dels elements afegits sense valor arquitectònic o la seva substitució per 
altres que s'adaptin tipològicament a les característiques tradicionals de 
l'edificació. 

C. Tractament de l'espai lliure d'edificació segons les tipologies pròpies dels espais 
Iliures d'edificació del sòl urbà. 

D. Adaptació de les tanques perimetrals de les finques al règim previst en aquestes 
normes. 

7. Seran admesos en aquesta qualificació els mateixos usos que a la clau 2. 

8. Les ampliacions i/o divisions horitzontals, es tramitaran mitjançant un PMU i en cap cas 
no se superaran els paràmetres establerts. 
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CAPÍTOL 3. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I SECTORS 

Article 88. Polígons d’actuació urbanística i sectors 

1. El règim específic dels polígons d’actuació urbanística i dels sectors és el que figura a les 
fitxes urbanístiques d’aquesta normativa. 

2. Els sòls inclosos a sectors que hagin de ser desenvolupats en la seva ordenació per 
plans de millora urbana es classifiquen sempre com a sòl urbà no consolidat. Els 
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà ho seran de sòl urbà consolidat o sòl urbà no 
consolidat. Els plans parcials urbanístics regiran el desenvolupament del sòl urbanitzable 
delimitat. 

3. El termini de desenvolupament dels sectors i polígons comporta que dins seu s’hagi de 
rebre la urbanització. El termini d’edificació dels polígons comporta que dins seu s’hagi 
de rebre l’edificació. Els terminis, expressats en quadriennis, es computaran des de l’1 
de gener de l’any següent al que entra en vigor el POUM-LPC. 

4. Les edificacions i instal·lacions preexistents en l’àmbit dels sectors urbanístics i que 
siguin compatibles amb les determinacions d’aquests, poden ser justificadament 
excloses del sistema de repartiment i de la comunitat de reparcel·lació d’acord amb els 
articles 133 i 134 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

5. Els sectors i polígons d’actuació urbanística d’iniciativa particular tindran l‘obligació de 
conservar la urbanització durant un termini de cinc (5) anys des de la recepció o un 
termini inferior si en aquest s’arriba a què l’edificació es trobi consolidada en dues 
terceres parts dins l’àmbit, mitjançant els mecanismes previstos a l’article 201 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Article 89. Precisió dels límits 

1. El planejament derivat podrà ajustar els límits dels sectors i dels sistemes generals 
inclosos o vinculats previstos pel planejament general a la realitat topogràfica, amb les 
regles següents: 

A. Les alteracions només podran ser per l’ajustament a la realitat topogràfica. 

B. En cap cas, l’ajustament de la superfície del sector no es podrà incrementar o 
disminuir en més d’un cinc per cent respecte de la prevista al POUM-LPC. 

2. Les determinacions sobre edificabilitat i densitat s’aplicaran sobre aquesta superfície 
ajustada, amb les exclusions previstes per la legislació, d’acord amb l’article 36 de la Llei 
d’urbanisme i l’article 135 del Reglament. 

Article 90. Cessions 

Són de cessió gratuïta i obligatòria a favor del municipi els terrenys corresponents a les 
reserves per a parcs i jardins, vials i equipaments definits pel POUM-LPC, de conformitat amb 
la legislació vigent, i la cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic en aquells casos 
previstos a l’article 43 de la Llei d’urbanisme. 

Article 91. Reserves per a sistemes 

1. Les reserves mínimes de sòl de cada sector i per a cada sistema així com el destí 
preferencial dels equipaments, si escau, es realitza en les corresponents fitxes 
d’aquestes normes. Aquestes reserves de sòl compleixen amb les determinacions 
establertes a la Llei d’urbanisme. 

2. Així mateix, d’acord amb el compliment de la Llei d’urbanisme, en els sectors residencials 
es compliran els estàndards següents: 
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A. per a zones verdes i per a espais lliures públics, un mínim de 20 m2 de sòl per 
cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de 
l’àmbit. 

B. per a equipaments de titularitat pública la reserva serà, també d'un mínim de 20 m² 
de sòl per cada 100 m² de sostre, amb un mínim del 5% de la superfície total de 
l’àmbit, a més del sòl destinat a infraestructures, si escau. 

Article 92. Transport públic 

1. Serà obligatori per als propietaris dels sectors i polígons participar en els costos 
d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a deu 
(10) anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en la forma 
prevista a les normes corresponents. 

2. Els imports corresponents al cost d’implantació de les infraestructures de transport públic 
que figura a les taules de les fitxes urbanístiques, s’hauran d’actualitzar a partir de l’índex 
general de preus al consum a Catalunya en el procés de reparcel·lació. Les xifres que 
s’indiquen referides a cada àmbit tenen un caràcter orientatiu. 

Article 93. Habitatge protegit 

1. Els sectors subjectes a reserva de sòl per a habitatges de protecció pública, concretaran 
el seu règim i emplaçament en els instruments de planejament derivat que els 
desenvolupin. 

2. La construcció dels habitatges de protecció pública o altres habitatges objecte de 
mesures d’estímul de l’habitatge assequible inclosos en sectors de planejament derivat 
s’iniciarà dins del termini de dos anys des que la parcel·la assoleixi la condició de solar i 
conclourà en el termini de tres anys des de l’atorgament de la llicència d’obres, d’acord 
amb l’article 68.2.h del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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TÍTOL 5. SÒL NO URBANITZABLE 

CAPÍTOL 1. REGULACIÓ GENERAL 

Article 94. Zonificació 

1. En sòl no urbanitzable s’estableixen les qualificacions de zona següents: 
 

Zona 
Clau Denominació 
21 Zona agrícola de valor 
22 Zona forestal de valor 
26 Àmbit d’ús extractiu 
27 Parc fluvial 

2. El POUM-LPC es podrà desenvolupar facultativament en sòl no urbanitzable per mitjà de 
plans especials urbanístics, en els supòsits que preveu l’article 67 de la Llei d’urbanisme. 
Aquest planejament urbanístic especial no podrà contradir el règim del POUM-LPC, si bé 
podrà modificar-ne la qualificació per aconseguir l’objectiu legal que en justifica 
l’aprovació 

Article 95. Clau 21 

1. La zona agrícola de valor (clau 21) és constituïda pels terrenys sense qualificació de 
sistema amb usos agrícoles de secà definits pel Pla Territorial metropolità de Barcelona 
com a espais de protecció pel seu interès natural i agrari. 

2. La utilització d’aquests terrenys s’ha d’adreçar en tot cas a la preservació de les seves 
característiques com a espais agrícoles, i s’ha d’afavorir l’ambientalització de les 
activitats agrícoles, de manera especial en aquells aspectes que poden contribuir a 
potenciar els valors ecològics, connectius i paisatgístics, d’acord amb les polítiques 
agràries i els instruments de suport i finançament existents. 

Article 96. Clau 22 

1. La zona forestal de valor (clau 22) és constituïda pels terrenys sense qualificació de 
sistema amb usos forestal i silvícoles definits pel Pla Territorial metropolità de Barcelona 
com a espais de protecció pel seu interès natural i agrari. 

2. La utilització d’aquests terrenys s’ha d’adreçar en tot cas a la preservació de les seves 
característiques forestals, i s’ha d’afavorir l’ambientalització de les activitats agrícoles, de 
manera especial en aquells aspectes que poden contribuir a potenciar els valors 
ecològics, connectius i paisatgístics, d’acord amb les polítiques agràries i els instruments 
de suport i finançament existents. 

Article 97. Clau 26 

1. L’àmbit d’ús extractiu (clau 26) és constituïda pels terrenys utilitzats actualment per 
activitats extractives, legalment implantades i autoritzades. 

2. La utilització d’aquests terrenys contempla l’ús extractiu i de rebliment amb dipòsit de 
terres. 

Article 98. Clau 27 

1. La zona de parc fluvial (clau 27) és constituïda pels terrenys sense qualificació de 
sistema que es troben inclosos dins l’àmbit del pla especial urbanístic del parc fluvial. 
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2. La utilització d’aquests terrenys s’ha d’adreçar, en tot cas, a la preservació de les seves 
característiques com a espai de ribera de la riera de Rafamans. Les intervencions 
d’urbanització i les obres públiques que s`hi programin s’adreçaran a consolidar i 
regenerar les seves característiques naturals. 

Article 99. Estructura de la propietat del sòl 

1. A les zones de clau 21, la parcel·la mínima serà de 3 hectàrees. 

2. A les zones de clau 22, la parcel·la mínima serà de 25 hectàrees. 

3. A la zona de clau 26 la parcel·la és única. 

4. A la zona de clau 27 la parcel·la mínima serà d’1 hectàrea. 

5. Les divisions o segregacions de finques que donin lloc a finques de dimensió inferior a la 
unitat mínima de conreu han de ser autoritzades pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 

6. Per poder inscriure en el Registre de la Propietat una segregació en sòl no urbanitzable 
per sota de la unitat mínima de conreu caldrà obtenir la preceptiva Resolució 
d’autorització signada pel Director General de Desenvolupament Rural del DAR de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 100. Xarxa de vies rurals 

1. Aquest article es refereix exclusivament a les vies no pecuàries. Aquestes es regeixen 
per la seva normativa sectorial. 

2. Els camins integrats a la xarxa de camins tenen una amplada de quatre metres (4 m), i 
una servitud de protecció de sis metres (6 m) des de l’aresta exterior del camí. Aquestes 
amplades seran mínimes per als nous camins. Les tanques perimetrals de les parcel·les i 
les edificacions se situaran, en tot cas, a una distància mínima de sis metres (6 m) i 
quinze (15 m) respectivament des de l’aresta esmentada. Els edificis inclosos al Catàleg 
de masies que es trobin a distàncies inferiors no restaran fora d’ordenació ni en situació 
de volum disconforme, atès que pel principi d’especialitat, la inclusió suposa la 
conformitat amb l’ordenació. 

3. No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i recorreguts 
paisatgístics, o qualsevol altre tipus de via que no estigui prevista al POUM-LPC o en un 
pla especial urbanístic. S’exclouen d’aquesta prohibició els nous vials per a l’execució 
d’aprofitaments forestals i la gestió del medi natural, els quals se subjectaran, a més dels 
procediments urbanístics que corresponguin, a l’autorització del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, d’acord amb l’article 12 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

4. Les actuacions de reparació i millora sobre la xarxa viària rural existent hauran de 
respectar el sentit general del traçat (origen - destí, directrius de la traça, i amplada), 
definit pel planejament urbanístic i no requerirà de planejament especial urbanístic, llevat 
que normativament es disposi el contrari. S’admeten petits ajustaments del traçat amb la 
finalitat d’adequar-se millor a la topografia, de respectar elements de valor singular, de 
millorar l’impacte en el paisatge i de millorar la mobilitat, en especial a les cruïlles i als 
nusos. Els projectes que fonamentin les sol·licituds de llicència urbanística acreditaran el 
compliment d’aquest apartat i exposaran la idoneïtat de les solucions proposades. 

5. En aquells àmbits de sòl no urbanitzable on es tramiti un pla especial urbanístic destinat 
a la seva ordenació, gestió o protecció, la definició de les modificacions de la xarxa 
existent i l’obertura de noves vies la realitzarà aquest instrument. 

6. La utilització de les vies rurals integrades al domini públic viari municipal per a la 
circulació amb vehicles pesants i maquinària de construcció que no sigui titularitat de les 
persones propietàries, residents o que explotin els recursos naturals als quals serveixen 
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aquestes vies es considera un ús comú especial subjecte a llicència administrativa 
municipal. 

Article 101. Habitatge rural tradicional 

1. Són habitatges rurals tradicionals aquells que es troben inclosos en el pre-catàleg de 
masies. 

2. El pre-catàleg de masies el constitueixen el conjunt d'edificacions que cal preservar o 
recuperar per llur interès arquitectònic, històric i/o paisatgístic i per correspondre a una 
estructura correcta de colonització del territori. 

3. En cap cas no podran tenir la condició d’habitatges rurals tradicionals les construccions 
que no hagin estat històricament habitatges. Podran assolir aquesta condició aquelles 
construccions on l’ús hagi decaigut o hagi estat substituït per altres vinculats 
tradicionalment als habitatges rurals. 

4. Les masies incloses en el pre-catàleg també poden formar part simultàniament del 
Catàleg de béns protegits del municipi i suposa necessàriament un tractament més 
acurat en la recuperació de la masia i de la casa rural, garantint la preservació dels 
elements construïts d’interès patrimonial. 

5. La inclusió de qualsevol altra edificació en el pre-catàleg requerirà la modificació del 
POUM-LPC i s’adoptarà per la concurrència de raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques, socials, vinculades al patrimoni cultural, delimitat aquest 
segons la seva legislació sectorial, o a una altra circumstància que permeti entendre que 
l’edificació reuneix els valors de protecció per als quals la legislació urbanística 
contempla el règim normatiu de masies i cases rurals. 

6. Perdran la condició d’habitatges rurals tradicionals, malgrat constin al pre-catàleg de 
masies, aquelles construccions que experimentin actuacions il·legítimes que comportin la 
desvirtuació irreversible de les característiques que permeten la inclusió en la categoria 
d’habitatge rural tradicional i la descatalogació per modificació del POUM-LPC. 

Article 102. Regulació de l’edificació 

1. La qualificació com habitatge rural tradicional comporta no sols la de l’habitatge principal, 
sinó també la d’aquells elements constructius units o segregats de l’habitatge que 
presentin característiques tradicionals i els valors que justifiquen la preservació segons la 
legislació urbanística esmentada. En especial, rebran aquest tractament les masoveries. 
La demostració que aquests elements constructius tenen aquestes característiques es 
realitzarà durant la tramitació de la legitimació de l’actuació. 

2. Les parcel·les sobre les quals es trobin edificats habitatges rurals tradicionals són 
indivisibles. Quan es pretengui que participin de la condició de l’habitatge rural tradicional 
edificacions o construccions accessòries que no es trobin damunt de la finca registral on 
figuri l’edifici principal, caldrà que prèviament s’agrupin o agregin les finques d’aquest 
edifici amb les dels accessoris esmentats. 

3. La divisió horitzontal de les masies incloses en el pre-catàleg serà regulada pel Catàleg 
de masies en el seu desenvolupament. 

4. El règim d’obres admissible als habitatges rurals tradicionals inclosos al pre-catàleg de 
masies del POUM-LPC es conté a les regles següents: 

A. El volum màxim que pot restar construït en un habitatge rural tradicional es pren 
per referència el preexistent a l’entrada en vigor del POUM-LPC. És a dir, no 
formen part d’aquest volum aquelles construccions que tot i trobar-se damunt de la 
parcel·la sobre la qual es troba construït l’habitatge, no formen part d’aquest per 
no participar dels valors que justifiquen la catalogació 
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B. El volum edificat preexistent pot ser conservat o reduït. No s’admet l’ampliació, la 
qual serà regulada pel Catàleg de masies. 

C. És obligatori respectar la composició volumètrica original. Els volums substituts ho 
seran per altres d’anàlegs. La determinació qualitativa de la volumetria serà la que 
resulti del Catàleg de masies o en el seu defecte de les preexistències acreditades 
en el procediment particular que legitimi l’actuació que es pretengui realitzar sobre 
l’habitatge rural tradicional. 

D. Les llicències municipals d’obres que requereixin projecte facultatiu s’han d’atorgar 
condicionades tècnicament a la resolució satisfactòria funcionalment i 
ambientalment del subministraments requerits per l’habitatge. 

E. Quan, per l’estat de l’edificació, no sigui possible determinar amb precisió els 
materials, els sistemes constructius o les característiques qualitatives del volum o 
la tipologia, aquestes es concretaran en el procediment particular de legitimació, 
prenent com a referència les presents a les construccions equivalents existents al 
municipi i a les tipologies regionals que resultin d’aplicació. 

Article 103. Atorgament de llicències 

Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla 
especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació detallada de les masies i les cases 
rurals del terme municipal, per regular llur reconstrucció o rehabilitació, aquestes actuacions 
poden ésser autoritzades per mitjà del procediment que estableix l’article 48. 

Article 104. Magatzems i altres construccions vinculades als usos primaris 

1. Per a la construcció de nous magatzems agrícoles i altres construccions agropecuàries 
cal justificar-ne la relació amb la naturalesa i destinació de la finca d’acord amb l’article 
48 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2. Les edificacions agropecuàries admeses s’ajustaran als paràmetres següents, llevat que 
aquests siguin desplaçats pel planejament especial urbanístic en un sector d’especial 
protecció o en el conjunt del sòl no urbanitzable, quan es dictin amb la finalitat d’ordenar 
el medi rural: 

A.  La construcció s’integrarà en l’entorn rural on s’emplaça, adoptant les formes 
senzilles de la construcció tradicional i emprant els materials i els elements de 
composició dels models de l’edificació rural. 

B. L’ocupació en planta no superarà els cinc-cents metres quadrats (500 m2) i el 
sostre total edificable no podrà ser superior a mil metres quadrats (1.000 m2), 
d’acord amb l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 

C. L’alçada màxima de les edificacions serà set metres (7 m). 

D. La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar a l’entorn de l’edificació principal i 
evitar la dispersió de les noves edificacions en el territori i la seva aparició 
indiscriminada al mig dels conreus. Cal reduir l’impacte de les noves 
construccions, especialment quan s’emplacin en zones obertes on la projecció de 
la silueta de la línia d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i 
desproporcionada respecte de  la dimensió i l’escala del paisatge. 

E. Quan les edificacions superin els dos-cents metres quadrats (200 m2) de 
superfície, per tal de reduir l’impacte sobre l’entorn, s’hauran d’arborar els davants 
de les façanes amb vistes als nuclis rurals i als sistemes de comunicació amb 
arbres propis i característics de l’emplaçament. 

F. El pendent de la coberta no superarà el trenta per cent (30%). Es prohibeix l’ús de 
l’obra de fàbrica de totxana o maó vist i els materials reflectants en l’envolupant de 
l’edifici. 
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3. Si el projecte supera aquests límits, incorpora l’ús d’habitatges o d’allotjament de 
persones treballadores, o es veu afectat per alguna protecció sectorial, es requerirà o bé 
un pla especial, o bé de seguir el procediment descrit en l’article 48 de la Llei 
d’urbanisme. En els altres casos, només es requerirà la llicència urbanística municipal. 

Article 105. Obres hidràuliques de reg 

1. Per a la construcció d’un embassament de reg amb una altra finalitat en sòl no 
urbanitzable s’estarà a allò disposat a l’Article 103 d’aquesta normativa urbanística. 

En tot cas, l’autorització urbanística per a la construcció esmentada en sòl no 
urbanitzable s’acompanyarà d’un projecte facultatiu assumit per tècnic competent que 
establirà les mesures necessàries per solucionar les qüestions següents: 

A. Prevenció de les ruptures i les infiltracions. 

B. Disseny de la sortida d’aigües amb sistema filtrant que asseguri la sortida de 
l’aigua sense materials en suspensió que puguin produir obturacions dels sistemes 
de reg. 

C. Protecció dels amfibis amb el disseny de mecanismes com rampes de sortida amb 
pendents inferiors al deu per cent (10 %). 

D. Disseny del fons amb cubetes a una cota inferior a la cota de sortida de l’aigua, 
que assegurin la persistència d’aigua un cop l’embassament és buit. 

2. Es prohibeix l’addició de productes químics, entre ells fertilitzants o fitosanitaris, a l’aigua 
de l’embassament, que puguin suposar un perill per a la salut humana o per a la vida 
silvestre, en cas d’immersió o abeurament a l’aigua de l’embassament. 

3. Es prohibeix qualsevol activitat que alteri significativament qualsevol component del cicle 
hidrològic dels sòls. 

Article 106. Xarxes i infraestructures de telecomunicacions 

1. La regulació del sistema municipal d’intervenció administrativa per a l’establiment i 
funcionament de les xarxes de telecomunicacions i els seus elements i equips, a fi de 
minimitzar els seus efectes negatius sobre la salut de les persones i reduir l’impacte 
sobre el medi ambient des del punt de vista espacial i visual, vindrà determinada per allò 
que disposa la vigent Ordenança municipal reguladora de les característiques de la 
urbanització. 

2. Mitjançant Pla especial urbanístic, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló podrà delimitar 
els àmbits públics d’emplaçament orientatiu de les antenes de telefonia mòbil, a fi de 
procurar la seva ordenació i la seva disposició en el territori, i minimitzar l’impacte visual i 
paisatgístic que poden produir. 

En la formalització i tramitació del Pla especial referit en l’apartat anterior s’haurà de 
garantir la intervenció dels operadors de serveis de telecomunicacions. 

3. Tant les disposicions normatives com els instruments de planejament amb força 
normativa, aprovats per l’Ajuntament i aplicables sobre l’ocupació del domini públic i 
privat per a la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions hauran de ser 
comunicades a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions d’acord amb l’ordre 
ITC/3538/2008 de 28 de novembre. 

4. L’Ajuntament de la Palma de Cervelló adoptarà les mesures disciplinàries corresponents 
envers aquelles instal·lacions de telecomunicació (incloses les instal·lacions de 
radiocomunicació i radioelèctriques) que no disposin de la preceptiva llicència urbanística 
d’obres i/o llicència ambiental. 
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CAPÍTOL 2. CRITERIS AMBIENTALS 

Article 107. Regulació dels sòls amb risc d’inundació 

1. La zona inundable està constituïda per la llera dels rius i rieres, per les franges de terreny 
vinculades a la preservació del règim de corrents, i per les planes d’inundació en 
episodis extraordinaris. 

2. Als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que estableix l’article 9.2 de la 
Llei d’urbanisme, dins la zona inundable, el POUM-LPC distingeix: 

A. Zona fluvial, corresponent a un període de retorn d’avinguda de 10 anys. 

B. Zona de sistema hídric, corresponent a un període de retorn de 100 anys. 

C. Zona inundable per episodis extraordinaris, corresponen a un període de 500 
anys. 

3. El règim d’usos d’aquestes zones es regularà d’acord amb l’article 6 del Reglament. 

4. La resta d’edificacions i les activitats preexistents en terrenys inclosos en la zona fluvial 
que no s’ajustin al que estableix la regulació esmentada, queden fora d’ordenació. 

5. La tramitació de les autoritzacions d’obres en zona de domini públic hidràulic i zona de 
policia, s’hauran de tramitar d’acord amb allò establert al Reial decret 1/2001, de 20 de 
juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’aigües; el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic; el Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya i el Reial decret 9/2008, d’11 de gener pel qual es modifica el Reial decret 
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. 

6. En aquelles zones en les quals el domini públic hidràulic s’hagi superposat amb vials i 
zones enjardinades, en les actuacions que es prevegin s’haurà de tenir en consideració 
la preeminència d’aquest domini públic hidràulic sobre la resta dels usos. 

Article 108. Permeabilitat 

1. Caldrà preveure mesures correctores per assegurar la permeabilitat biològica de les 
noves infraestructures al territori, en especial les lineals, o en les obres de reforma de les 
ja existents. 

Aquestes mesures contemplaran específicament solucions permeables quan travessin 
algun barranc, el domini públic hidràulic i el sistema hidràulic o separin dues àrees 
d’interès natural. 

2. La classificació d’un sòl com a no urbanitzable o la qualificació d’un ja classificat com a 
no urbanitzable d’especial protecció es podrà derivar de la seva aptitud per a constituir 
un corredor biològic per a la fauna. Aquesta aptitud es determinarà amb fonament a la 
funcionalitat que presenta l’espai per a aquesta finalitat, a nivell del polígon que rebria la 
qualificació del conjunt de l’àmbit de referència al qual serviria el corredor. 

El polígon es definiria com la línia poligonal única traçada a partir del perímetre resultant 
de l’exclusió dels sòls urbans, urbanitzables i no urbanitzables que es trobin inhabilitats 
per a la funció de corredor biològic o que clarament no serveixin a la seva funcionalitat. 

L’aptitud geomètrica de l’espai determinaria a partir de les magnituds següents: 

A. Dimensions entre els extrems del polígon i la seva relativitat. 

B. Funcionalitat determinada per la relació entre el sòl inclòs al polígon apte per ser 
corredor i les inclusions inadequades. 

C. Orientació relativa del polígon respecte als trànsits als quals ha de servir. 
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D. Porositat del perímetre poligonal. 

3. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmunts, escombraries o superfícies 
ocupades per part de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes 
espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada al projecte o la llicència 
urbanística. 

4. Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d’estar 
adaptades a la protecció de la fauna. Sempre que sigui possible, la inclinació de les 
parets de les obres de drenatge no superarà els quinze graus (15°) de pendent i tindrà 
una textura superficial de les parets rugosa, en forma d’escullera. Quan sigui necessària 
la construcció de pous de caiguda verticals, caldrà tancar l’entrada amb reixes 
horitzontals de llum inferior a deu centímetres (10 cm). 

5. Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de ser 
permeables al pas de la fauna terrestre. Aquesta condició comporta que, com a mínim, 
per cada vint-i-cinc metres (25 m) lineals de tanca hi haurà una obertura al nivell del terra 
de vint-i-cinc centímetres (25 cm) d’alçada i d’un metre quadrat (1 m2) de secció. No es 
podran realitzar tanques amb materials d’obra, llevat de les separacions d’autopistes, 
autovies i vies ràpides i del ferrocarril, on l’alçada vindrà regulada per la normativa sobre 
el demani especial corresponent i, en el seu defecte, serà l’adequada per evitar les seves 
immissions de tot ordre. 

6. Salvat el que disposin les lleis sectorials, les noves xarxes de transport i subministrament 
de tota classe i la modificació del traçat de les existents que transcorrin en tot o en part 
en sòl no urbanitzable i que no es trobin referides al POUM-LPC, requeriran la seva 
prèvia definició per mitjà d’un pla especial urbanístic. 

El pla especial urbanístic que definirà les noves xarxes de transport i subministrament de 
tota classe es trobarà sotmès al procediment d’avaluació ambiental de plans urbanístics 
establert per l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme i per la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

En cas de ser preceptiva l’avaluació d’impacte ambiental del projecte el procediment serà 
l’establert pel Reial decret legislatiu 1/2008. 

7. Únicament quedaran excloses de la previsió de l’anterior article, les actuacions que 
consisteixin en la substitució o reparació dels elements tècnics de la xarxa sense 
alteració del seu traçat. 

8. Com a directrius d’ordenació, els plans especials urbanístics projectaran les xarxes 
seguint les directrius següents: 

A. Acumulació al llarg de corredors longitudinals de serveis. 

B. Seguiment de la traça d’altres infraestructures lineals preexistents. 

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

9. Les previsions sobre permeabilitat d’aquest article tenen el caràcter de mínimes i podran 
ser ampliades per mitjà de les disposicions i els actes d’ordenació i intervenció 
urbanística quan sigui requerit per raons justificades de preservació ambiental. 

Article 109. Topografia 

1. Les construccions autoritzables en sòl no urbanitzable s’adaptaran a la topografia natural 
del terreny. 

2. No es podrà construir en terrenys amb pendents naturals superiors al 20%. 
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3. En cas que calgui realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats 
del sòl: 

A. S’haurà de garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els 
processos ecològics que li són propis. 

B. No es podran adreçar a què permeti la ubicació de construccions sobre un sòl en 
el qual, sense l’alteració, n’estarien excloses. 

C. Es limitaran els talussos a un pendent 1:2. 

4. Els projectes facultatius que preceptivament s’acompanyaran a les sol·licituds de 
llicència urbanística per a moviments de terres en sòls no urbanitzables establiran 
mesures per garantir la separació i posterior restauració de les capes de sòl. 

5. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o 
terraplens de més de cinc metres (5 m) d’alçada. En cas de ser d’escullera, la cara vista 
de les pedres no podrà superar la dimensió d’un metre quadrat (1 m2). Tanmateix, la 
dimensió de les pedres podrà ser superior, sempre que es cobreixi amb vegetació amb 
capacitat de consolidar-se sobre el terreny nou. En cas de no utilitzar escullera o mur de 
pedra seca, sempre serà obligatori revegetar la superfície que separa les esplanades 
conreades. 

 

Article 110. Activitats extractives 

1. Es considera ús extractiu les activitats d’aprofitament d’aigua i de minerals superficials i 
profunds. 

2. Les activitats extractives d’àrids i terres tindran sempre caràcter temporal. 

3. L’ús extractiu de qualsevol tipus està subjecte a llicència municipal, la qual resta 
condicionada a la prèvia obtenció de l’autorització preceptiva per part de l’organisme 
competent i el Programa de restauració aprovat que ha de garantir el principi de 
restauració integrada, i el dipòsit de la fiança. 

4. Les activitats extractives han d’obtenir l’autorització o la llicència ambiental, d’acord amb 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

5. Sens perjudici dels anteriors articles, l'ús extractiu se sotmet a l'article 48 de la Llei 
d’urbanisme, de manera que el projecte d'activitat s'ha de sotmetre a informació pública 
per l'Ajuntament i a informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme que l’ha d'emetre en 
dos mesos. 
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TÍTOL 6. USOS 

CAPÍTOL 1. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS 

Article 111. Classes d’usos 

1. Els usos es classifiquen en principals o predominants i específics i aquests darrers se 
subdivideixen en permesos i prohibits. 

2. Els usos no permesos són prohibits. 

Article 112. Usos principals o predominants 

1. A efectes d’aquestes normes i del desenvolupament del Pla, s’estableixen les següents 
classes d’usos generals que el POUM-LPC fixa genèricament pels diferents àmbits de 
planejament, ja siguin sectors, zones o polígons. La present relació és enunciativa i no 
limitativa: 

A. Residencial. És aquell referit a l’allotjament prolongat de les persones en edificis 
condicionats per aquesta funció, en les unitats denominades habitatges. També 
inclou aquell ús destinat a l’allotjament temporal de transeünts com poden ser 
hostals, hotels, aparthotel i, en general, els del ram d’hostaleria. 

B. Terciari comercial. Comprèn les activitats de tipus comercial i de serveis. Es 
considera activitat comercial la que correspon als establiments oberts al públic, 
destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col·lectiu, i locals destinats a 
la prestació de serveis privats al públic tals com serveis personals, 
telecomunicacions, etc. 

C. Industrial. Inclou les activitats delimitades per la legislació sobre indústria no 
compreses en altres usos, Les activitats subjectes a la legislació sobre intervenció 
integral de l’administració ambiental que s’inclouen dins d’aquest ús i les activitats 
de transformació de matèries primeres, intermèdies o elaborades per donar lloc a 
matèries intermèdies o elaborades. 

D. Dotacional. Inclou aquells usos o activitats al servei directe dels ciutadans, per a la 
seva educació, assistència sanitària, enriquiment cultural, pràctica de l’esport, 
administratius i tots aquells que impliquin una millora de la qualitat de vida. 

E. Mobilitat. Comprèn usos relacionats amb el sistema de comunicacions com el 
transport viari, els aparcaments, les gasolineres i altres serveis. 

F. Agrari i recursos naturals. Inclou els usos derivats de l’activitat rural tals com 
agrícola, ramader, forestal i extractiu. 

G. Servei tècnics. Comprèn serveis d’abastament i depuració d’aigua, residus i 
instal·lacions derivades de l’abastament elèctric. 

H. Lleure i ambiental. Inclou espais lliures destinats al lleure i al servei ambiental, tals 
com centre d’interpretació, miradors, espais de ribera, amb vocació de gaudi 
públic. 

Article 113. Usos específics 

1. Es defineixen els usos específics següents: 

A.1. Habitatge plurifamiliar. És aquell en el qual hi ha més d’un habitatge per parcel·la. 

A.2. Habitatge unifamiliar. És aquell en el qual hi ha un únic habitatge per parcel·la o 
subparcel·la. 

A.3. Habitatge rural. És aquell ubicat en sòl no urbanitzable. 
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A.4. Hoteler. Correspon a aquells edificis que es destinen a l’allotjament temporal per a 
transeünts, com són hotels, balnearis, hotelapartaments, hostals i pensions 

B.1. Comercial. Són establiments comercials tots els locals i les instal·lacions, cobertes 
o sense cobrir, obertes al públic que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació 
on s’exerceix regularment la venda al detall o a la prestació de serveis personals. 
Els usos comercials que, per les seves característiques, matèries manipulades o 
emmagatzemades i mitjans utilitzats, originin molèsties o generin riscos a la 
salubritat o a la seguretat de les persones o de les coses, es regiran pel que 
s’estableix per a l’ús industrial. 

B.2. Oficines. Comprèn l’ús d’oficines, despatxos i espais per desenvolupar activitats 
administratives, econòmiques i de gestió, tant de caràcter públic com privat. 

B.3. Restauració. Comprèn restaurants, bars no musicals, cafeteries, pizzeries, 
granges, etc. 

B.4. Recreatiu musical. Comprèn discoteques, sales de festes, etc., tant si són a l’aire 
lliure, en recintes amb carpes o en locals tancats. Inclou aquells usos de 
restauració musical, bars musicals o altres semblants. 

C.1. Industrial. Comprèn les activitats dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, 
transformació o reutilització de productes industrials, l’envasament i embalatges, 
així com l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, sigui 
quina sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics emprats. 

D.1. Sanitari assistencial. Comprèn les activitats de tractament i allotjament de malalts 
en general, les relacionades amb la sanitat, la higiene, assistència i geriàtriques. 

D.2. Cultural. Comprèn l’educatiu, el d’ensenyament en tots els graus i modalitats, els 
de museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art i similars, i els 
d’activitats de tipus social. També comprèn les activitats de tipus religiós, com 
esglésies, temples, capelles, convents, centres parroquials i anàlegs. 

D.3. Esportiu. Comprèn aquelles activitats definides com a recreatives esportives en el 
Decret 239/1999 que aprova el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i 
els establiments públics. 

E.1. Ús d’estacionament i aparcament. Comprèn els usos destinats a la parada de 
vehicles o per guardar vehicles fora de la calçada. 

E.2. Estacions de servei. Comprèn les instal·lacions de subministrament de carburants 
al detall i altres activitats vinculades al servei dels automòbils i dels seus usuaris. 

F.1. Agrícola. Inclou totes les activitats relacionades amb el cultiu de la terra i les 
petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats 
de l’explotació agrària. 

F.2. Pecuari. Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guarda i 
custòdia de bestiar, així com les petites activitats de caràcter familiar i artesanal 
d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera. 

F.3. Forestal. Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, 
repoblació i explotació dels boscos en els termes que regulen la Llei forestal. 

F.4. Extractiu. Comprèn les extraccions de terres i àrides, minerals i l’explotació de 
pedreres, així com les activitats extractives destinades a implementar actuacions 
de millora agrícola. 

G.1. Serveis tècnics: Inclou serveis d’abastament i tractament d’aigües, abocadors de 
deixalles i residus, subministrament d’energia elèctrica amb les xarxes 
corresponents, infraestructures generals de comunicació de veu i dades, 
instal·lacions de transport de viatge i mercaderies, que siguin d’interès públic i 
social. 
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H.1. Lleure. Inclou activitats d’esbarjo, esplai i repòs que donen a espais no edificats 
destinats específicament a aquests usos. 

H.2. Centres ambientals: Correspon a aquells edificis amb finalitats de caràcter 
ambiental, com ara la realització d’activitats lúdiques, científiques i/o educatives. 
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Article 114. Regulació d’usos en sòl urbà 

1. Els usos predominants en sòl urbà i els usos específics permesos en cada qualificació es 
determinen en aquesta taula: 

 

Qualificacions 

2a i 11 4a 4b 6 7 8a 8d 8f 8g Usos 
Eixample 
conserv. 
integral 

Blocs 
Plurifa-
miliar 

Blocs 
Unifami-

liar 
Unifami-

liars Industrial Socio-
sanitari Cultural Religiós Benzi-

nera 

Residencial   
 

       

Terciari 
comercial  

 
       

Industrial  
 

       

Dotacional  
 

       PR
ED

O
M

IN
A

N
TS

 

Mobilitat  
 

       

Habitatge 
plurifamiliar 11 

 
       

Habitatge 
unifamiliar   

 
     7  

Hoteler  13        

Comercial 1 1   10  8  9 

Oficines  
 

5 5 6 8 8 8  

Restauració 1 1    8 8   

Recreatiu 
musical 2 2        

Industrial  12        

Sanitari 
assistencial  

 
  14     

Cultural  
 

       

Esportiu 1 1    8    

Estacions de 
servei  

 
       

ES
PE

C
ÍF

IC
S 

Aparcament 3 4 4 1      
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2. Els usos admesos són aquells les caselles dels quals apareixen ombrejades. Quan a la 
casella apareix un número, significa que l’admissió es realitza en els termes de les notes 
següents: 

 

1 Només en planta baixa 

2 Només les existents abans de l’entrada en vigor del POUM-LPC 

3 A la planta baixa només en edificis d’habitatge unifamiliar, i a la planta soterrani la resta 
d’edificis. 

4 Només a la planta soterrani o semisoterrani. 

5 
Es permeten les oficines de professions liberals i les activitats artesanals que no estiguin 
subjectes a intervenció administrativa prèvia segons la legislació sobre control i prevenció 
ambientals. 

6 S’admeten únicament vinculades a l’activitat industrial. 

7 Només podrà consistir en l’habitatge dels religiosos. 

8 Només com a activitat complementària de l’ús dotacional. 

9 Accessori de l’ús de benzinera 

10 Només s’admeten els establiments comercials singulars (ECS) regulats amb l’article 6 i 9 del 
Decret llei 1/2009 d’ordenació d’equipaments comercials. 

11 Només en la clau 2a i subjecte a les especificacions de la clau. 

12 Només de 1a i 2a categoria. 

13 Només en parcel·les superiors a 3.500 m2. 

14 Només mútues de treball o similar. 

3. Les activitats recreatives musicals en sòl urbà només s’admeten a l’avinguda Catalunya. 
No es podran situar activitats d’aquesta classe a una distància inferior a dos-cents 
cinquanta metres (250 m) respecte d’una ja autoritzada 

4. Els usos comercials s’adequaran a la normativa sectorial vigent, que en el moment actual 
és el Decret llei 1/2009 d’ordenació d’equipaments comercials. En cas que aquest decret 
sigui modificat o substituït per altres posteriors, els usos comercials s’hauran d’adaptar 
als nous criteris. 

Segons el Decret llei, a la Palma de Cervelló: 

A. Per tenir menys de 5000 habitants, només és possible la implantació de petits 
establiments comercials, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús residencial sigui el 
dominant i inferior a 800 m2 de superfície de venda, sense arribar a configurar un 
gran establiment comercial col·lectiu o un gran establiment comercial territorial. 

B. En les zona de clau 7 industrial on s’admet l’ús comercial vinculat a la 
comercialització dels seus propis productes, li seran d’aplicació els articles 6 i 9 del 
Decret esmentat, que es refereixen als establiments comercials singulars que 
comprenen els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats essencialment a la 
venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, 
de materials per a la construcció i articles de sanejament, i de centres de jardineria 
i vivers. 
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5. La resta d’usos no assenyalats en la classificació anterior, o que presentin situacions 
dubtoses respecte de la seva classificació, es podran justificar sempre que la seva 
permissibilitat no sigui contrària als objectius definits per a cada zona i la seva 
implantació no suposi cap situació conflictiva respecte dels altres usos i activitats 
permeses en la zona i en el conjunt del municipi. 
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Article 115. Regulació d’usos en sòl urbanitzable 

La regulació d’usos en sòl urbanitzable es regirà per la regulació d’usos en sòl urbà quan es fixi 
una qualificació equivalent. En cas que la qualificació no sigui equivalent la regulació es 
realitzarà segons una forma anàloga a com es realitza en aquest article per al sòl urbà. En tot 
cas, es compliran les determinacions que per a cada sector es fixen a les fitxes corresponents. 

Article 116. Regulació d’usos en sòl no urbanitzable 

1. Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable tenen dret a fer servir la propietat i 
gaudir-ne de conformitat amb la naturalesa dels terrenys, tot destinant-los a finalitats 
agrícoles, ramaderes, cinegètiques o altres vinculades a l'ús racional dels recursos 
naturals, i dins els límits que estableixen les lleis i el planejament. 

2. Independentment d'allò previst per a cada zona del sòl no urbanitzable, són 
incompatibles i hi resten prohibits aquells usos que impliquin una transformació en la 
destinació o la natura d'aquest sòl, o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i 
finalitats esmentades i específiques per a cada zona. 

3. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comporta l'obligació d'adoptar les mesures 
necessàries per evitar la degradació del medi natural i aconseguir la integració en 
l'entorn amb previsió expressa de la captació d'aigua potable, el sistema de depuració 
d'aigües residuals, les mesures contra incendis, la idoneïtat dels accessos i la 
conservació i restauració de les comunitats naturals i vegetació autòctona. 

4. Amb caràcter genèric, els usos en funció de la qualificació són: 

A. Clau 21: Agrícola. 

B. Clau 22: Forestal. 

C. Clau 26: Extractiu. 

D. Clau 27: Lleure i ambiental. 

5. El règim d’ús específic del sòl no urbanitzable, que es regula de forma genèrica als 
articles 47 i 48 de la Llei d’urbanisme, es precisa en el present POUM establint en cada 
grup d’usos admesos una major concreció i detall. Les definicions dels usos i activitats 
permesos en sòl no urbanitzable són: 

 
Qualificació 

Regulació de l’ús 
21 22 26 27 

Activitats agrícoles, ramaderes o forestals 

Construccions i instal·lacions destinades a la criança 
d’animals.      

Construccions i instal·lacions destinades al conreu 
d’espècies vegetals.     

Construccions i instal·lacions destinades a la guarda 
de maquinària o estris vinculats a l’activitat agrícola, 
forestal i ramadera. 

1 1   

Construccions destinades a l’emmagatzematge o 
elaboració de productes de/per a la pròpia explotació 
agroramadera. 

1 1   

Construccions destinades a l’emmagatzematge o 
prestació de serveis propis dels centres de jardineria.     

Allotjaments temporers rurals.     
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Qualificació 
Regulació de l’ús 

21 22 26 27 

Actuacions específiques d’interès públic 
Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i d’esbarjo.     

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin 
vinculats funcionalment al medi rural o que, per les 
dimensions o requeriments funcionals, no sigui 
adequat que s’integrin en la trama urbana. 

    

Les infraestructures pròpies del sistema urbanístic de 
comunicacions. 2 2 2 2 

Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis 
tècnics i altres instal·lacions ambientals d’interès 
públic. 

2 2 2 2 

Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals 

Habitatge familiar     
Activitats professionals vinculades a professions 
liberals que suposin la recuperació del caràcter rural     

Establiments d’agroturisme i allotjament rural 3 3   

Activitats d’educació en el lleure 3 3   

Activitats de restauració     
Activitats agrícoles, ramaderes i forestals relacionades 
amb la implantació de la masia sobre el territori 3 3   

Establiment hoteler 4 4   

Activitats d’explotació de recursos naturals 
Activitats d’explotació de recursos naturals i 
construccions i instal·lacions vinculades. 5 5 5  

Tractament i selecció dels recursos naturals 5 5 5  

Establiments de turisme rural 

Càmpings o àrees d’acampada     

6. Els usos admesos són aquells les caselles dels quals apareixen ombrejades. Quan a la 
casella apareix un número, significa que l’admissió es realitza en els termes de les notes 
següents: 

 

1 Sempre que els terrenys objecte de la construcció formin part de la unitat esmentada 
d’explotació o del conjunt d’unitats d’explotació. 

2 
Condicionat a la redacció d’un pla especial que reguli la seva ordenació, els accessos i 
la integració en el paisatge. Excepte per a les carreteres que es regiran per la seva 
normativa sectorial. 

3 Condicionat a la immediata adequació de l’entorn, els accessos i els serveis en funció 
de l’ús, així com l’adequació de les xarxes i el tractament de residus. 

4 Subjecte a la redacció del Catàleg de masies. 

5 
Únicament amb caràcter excepcional, condicionat al tràmit d’avaluació d’impacte 
ambiental i a la promoció d’ús racional d’energies, i a una justificació del seu interès 
públic. 
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7. La resta d’usos queden prohibits. 

8. Excepcionalment es podran establir altres activitats, usos, projectes d’explotació de 
recursos i actuacions d’interès públic, que es tramitaran segons regula l’article 57 del 
Reglament. 
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Article 117. Divisió dels usos en activitats 

1. Admès un ús, caldrà analitzar si es tracta una activitat de les incloses en el Decret 
143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos, el qual 
s’aplicarà com a determinació urbanística amb independència de la vigència com a 
norma reglamentària de la Generalitat. 

2. L’admissibilitat de les activitats requerirà també que sigui admissible de conformitat amb 
la normativa sobre prevenció d’incendis a les activitats i amb la normativa sobre 
equipaments comercials. 

3. En compliment de les dues normatives citades al paràgraf anterior, en totes les 
qualificacions que s’esmenten al paràgraf posterior s’admet l’ús de magatzem en planta 
baixa o planta soterrani vinculat com accessori a un ús principal. 

4. En les qualificacions d’equipament i de servei tècnics s’admetran totes les activitats 
admissibles segons l’afectació del sistema. 

Article 118. Activitats admeses 
En tot el terme municipal i d’acord amb la qualificació de les activitats citades al Decret 
143/2003 s’admeten només les següents, i sempre que no es trobin incloses a l’annex I 
d’aquest document, en el cas del qual es consideren prohibides (si una activitat pot ser de 
l’annex I i d’un o uns altres annexos, s’admetrà només en la modalitat de l’annex o annexos 
diferents del número I): 
 
Claus 2 a 6, 11 i en les claus de zona que defineixin el planejament parcial urbanístic i els plans 
de millora urbana: 
 
Capítol 12: epígrafs 28, 32., 35.b, 36, 40, 41, 48 i 50 
 
Aquestes activitats només seran admissibles en planta baixa o planta baixa i soterrani, llevat de 
l’ús hoteler que podrà ocupar planta baixa, planta baixa i soterrani o totes les plantes de 
l’edifici. 
 
Clau 7: 
 
Capítol 1: epígrafs 6 i 12 (només instal·lacions d’energia fotovoltaica). 
 
Capítol 3: epígrafs, 14 a 20 i 22 a 32. 
 
Capítol 4: epígrafs 2 a 5 i 14 a 20. 
 
Capítol 5: epígrafs 6 i 11 a 20. 
 
Capítol 6: tots els epígrafs, llevat del 2. 
 
Capítol 7: tots els epígrafs. 
 
Capítol 8: tots els epígrafs, llevat de l’1 i el 2. 
 
Capítol 9: epígraf 5. 
 
Capítol 10: epígrafs 2 (només l’activitat de deixalleria municipal) 7 i 8. 
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Capítol 12: epígrafs 4, 9, 11, 14 a 19, 21, 23, 24, 35.b (només si es troben implantats abans de 
la vigència del POUM-LPC i mentre no s’extingeixi l’activitat) 39 a 43 i 44.a. 
 
Clau 8a: 
 
Capítol 12: epígraf 27. 
 
Clau 8d: 
 
Capítol 12: epígraf 35.a i 35.b. 
 
Clau 8g: 
 
Capítol 12: epígrafs 19.b, 20 i 47. 
 
Clau 21 i 22: 
 
Capítol 11: epígraf 1.g, només en la modalitat de l’annex III. 
 
Clau 26: 
 
Capítol 2: epígrafs 1 i 2. 
 
Edificis amb façana a l’avinguda Catalunya (només en planta baixa): 
 
Capítol 12: epígraf 35.a, sempre que no es trobi un local amb la mateixa activitat a una 
distància de menys de 500 metres. 
 
Equipament o servei tècnic de qualsevol classe: 
 
Capítol 1: epígraf 12 (només instal·lacions d’energia fotovoltaica complementària de l’ús 
principal). 
 
Equipament docent: 
 
Capítol 12: epígraf 48. 
 
Equipament sociosanitari: 
 
Capítol 12: epígrafs 26 a 28. 
 
Equipament cementiri: 
 
Capítol 12: epígrafs 29 a 31. 
 
Servei tècnic de telecomunicacions: 
 
Capítol 12: epígrafs 44.a i 44.b. 
 
En qualsevol qualificació de zona en sòl urbà o urbanitzable i en els sistemes, segons el règim 
d’aparcaments establert al POUM: 
 
Capítol 12: epígraf 46. 
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CAPÍTOL 3. DETERMINACIONS SOBRE L’ÚS INDUSTRIAL 

Article 119. Categories d’usos i activitats industrials 

1. Els usos i activitats industrials es classifiquen en sis categories: 
 
Categoria Definició 

1a Admesos en promiscuïtat amb l’habitatge 
2a Compatibles amb l’habitatge 

3a No admesos en contigüitat amb l’habitatge, llevat que específicament ho permeti el 
règim de la zona 

4a No admesos continguts a l’habitatge, però sí a edificis destinats a usos diferents 
de l’habitatge 

5a No admesos en edificis contigus destinats a altres usos o activitats 
6a No admesos en la proximitat de tot ús o activitat 

2. La determinació de categories s’estableix d’acord amb els criteris següents: 

A. La primera categoria comprèn aquelles activitats no molestes ni perilloses per a 
l’habitatge i es refereix a les de caràcter individual o familiar, encara que utilitzin 
màquines o motors de potència inferior a un quilovat (1 kW) cadascun. 

B. Els usos i 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 despreniments de qualsevol efecte que pugui produir immissions o 
molèsties al veïnat. S’inclouen les indústries de tallers que tinguin menys de vuit 
llocs de treball i motors de potència inferior a tres quilovats (3 kW) cadascun. 

C. La tercera categoria comprèn aquells que fins i tot amb l’adopció de mesures 
correctores puguin ocasionar molèsties per a l’habitatge, per això, en general, no 
es podran admetre al seu costat, excepte en sectors especialment reglamentats. 

D. A la quarta categoria, s’inclouen aquells que poden produir molèsties, nocivitat o 
insalubritat, no admesos en situació de continuïtat ni combinats amb habitatges, 
però sí al costat d’altres usos. Comprenen la mitjana i gran indústria entre altres, 
excepte quan la seva insalubritat no pot ser reduïda a límits compatibles amb la 
proximitat d’altres activitats. 

E. La cinquena categoria comprèn els usos de caràcter perillós i que amb les 
mesures particulars corresponents de condicionament es puguin autoritzar en 
zones industrials distanciades de tota activitat aliena a elles. 

F. La sisena categoria comprèn aquells usos que per les seves especials 
característiques de nocivitat i perill s’hagin d’instal·lar en zones especials 
destinades a aquest tipus. 

3. S’entén per activitats de serveis aquelles que s’han de prestar a una comunitat 
d’habitatges residents. Sense fer-ne una enumeració exhaustiva, comprenen bugaderies, 
túnels de rentat de vehicles, instal·lacions de climatització, de manutenció, d’aparells 
elevadors i semblants. 

4. S’entén per instal·lació auxiliar d’una indústria els dipòsits de combustible destinats a 
calefacció, els elements de transport intern i la manutenció, així com les 
instal·lacions de climatització, depuració i altres d’anàlogues al servei de l’activitat. 

5. Tant les activitats de serveis com les instal·lacions auxiliars definides anteriorment es 
classificaran en les categories industrials, excepte quan per les seves dimensions i 
naturalesa o per les molèsties que produeixin els corresponguin la inclusió en una 
activitat de categoria determinada. 
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6. Els garatges d’ús privat per a vehicles de turisme i motocicletes es consideraran de 
primera categoria, i els garatges i aparcaments d’ús públic de segona. Excepte quan per 
les presumibles molèsties o característiques especials s’hagin de considerar d’una 
categoria superior. 

En tot cas, quan l’ús de garatge o d’aparcament públic, amb o sense estació de 
servei, es desenvolupi en un edifici destinat exclusivament a aquesta activitat, serà 
considerat de segona categoria. 

Les estacions de servei en local exclusiu d’aquesta activitat o conjuntament, amb 
garatge o aparcament públic es consideraran de segona categoria. 

Els locals en situació tercera es podran destinar a l’ús de garatge públic o aparcament, 
amb o sense estació de servei, quan no tinguin dipòsits de carburants. 

7. Els tallers de reparació, en especial d’automòbils, han de complir les condicions 
següents: 

A. S’inclouen a la categoria segona. 

B. Han de disposar d’un espai destinat a aparcament equivalent al nombre de 
vehicles que poden atendre simultàniament incrementat en quatre unitats. 

8. Els magatzems es classificaran, en general, com de segona categoria, excepte quan per 
les seves molèsties o característiques especials s’hagin de considerar de categoria 
superior. 

Article 120. Situació relativa 

1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats 
d’emplaçament físic respecte d’altres usos. 

2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local 
principal i d’accés a l’activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i 
inferiors a la principal. 

3. D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les situacions relatives i aquestes es 
desglossen en modalitats. Les situacions se citen per cardinals i les modalitats per 
lletres. Són les esmentades tot seguit: 

4. Situació 1: 

A. Activitat situada en plantes pis en edifici d’habitatges amb accés a través d’espais 
comuns. 

B. Activitat situada en plantes pis d’edifici no classificat com a industrial i/o sense 
habitatge. 

5. Situació 2: 

A. Activitat situada en planta baixa d’edifici no industrial, fins a la fondària d’edifici 
amb habitatge, i amb accés exclusiu i independent. 

B. Activitat situada en planta baixa d’edifici no industrial, no destinat a ús d’habitatge i 
amb accés exclusiu directe immediat des de la via pública. 

C. Activitat situada en planta baixa d’edifici no industrial no immediat a la via pública, 
no inclòs en els casos a) i b), i amb accés independent des de la via pública. 

6. Situació 3: 

A. Activitat situada en edificis qualificats com a industrials, amb façana al carrer, no 
exclusiu per a la mateixa activitat. 
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B. Activitat situada en edificis qualificats com a industrial, amb façana al carrer i 
exclusiu per a una única activitat. 

7. Situació 4: 

A. Activitat situada en edificis situats a zones industrials i aïllats per espais lliures. 

B. Activitat situada en edificis exclusius situats a zones industrials, dedicats a una 
única activitat i separats dels altres veïns per espais lliures d’amplada superior a 
set metres (7 m). 

Article 121. Límit de kW/m2 i potència mecànica màxima respecte de les 
situacions relatives i categories 

1. Els límits màxims de cada categoria per a cada una de les possibles situacions en kW/m2 
i kW total per a la potència mecànica, són els consignats a les taules annexes: 

A. Relació de potència per superfície destinada a ús industrial 

Situacions i modalitats de situació relatives 
1 2 3 4 kW/m2 

a b a b c a b a b 
1a 0,03 0,03 I I M I I I I 
2a N N 0,045 0,045 0,052 0,067 0,075 I I 
3a N N 0,052 0,052 0,060 0,075 0,075 I I 
4a N N N N N 0,075 0,075 I I 
5a N N N N N N N I I 

C
A

TE
G

O
R

IE
S 

6a N N N N N N N N I 

B. Relació de potència total màxima destinada a ús industrial 

Situacions i modalitats de situació relatives 
1 2 3 4 kW 

a b a b c a b a b 
1a 3 6 I I M I I I I 
2a N N 15 21 24 375 375 I I 
3a N N N 21 24 375 375 I I 
4a N N N N N 375 375 I I 
5a N N N N N N N I I 

C
A

TE
G

O
R

IE
S 

6a N N N N N N N N I 
 

Les abreviatures signifiquen: 
 
N No permès 
I Il·limitada 

M Els límits màxims vénen determinats pel que correspongui a la màxima 
categoria permesa al seu emplaçament. 

 
A les autoritzacions i llicències ambientals o per mitjà de resolució específica relativa a la 
comunicació ambiental es podran incrementar els límits anteriors sempre que la incidència 
ambiental no ultrapassi la inherent a la categoria autoritzada en el lloc proposat i que aquesta 
incidència quedi tractada adequadament per les mesures correctores a què se sotmeti 
l’activitat. 
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Article 122. Altres normes sobre incidència ambiental 

1. Les activitats, la incidència ambiental de les quals no pugui ser corregida amb mesures 
tècniques o quan aquestes resultin clarament desproporcionades incrementaran la seva 
categoria fins aquella en què aquesta incidència ambiental es pugui considerar 
admissible. No es podrà reduir la categoria d’una activitat a raó de la seva presumpta 
baixa incidència ambiental. 

2. Es consideraran no permeses urbanísticament aquelles activitats les característiques de 
les quals presentin una incidència ambiental que no pugui ser corregida amb mesures 
tècniques proporcionades en cap de les categories, encara que l’ús i l’activitat estiguin 
genèricament permesos a la zona. 

3. Quan en una parcel·la o local hagin de coexistir dos o més usos es considerarà la 
incidència medi ambiental d’aquell que la tingui més elevada i els efectes acumulatius 
d’ambdós. 

4. En el moment en què es produeixi un cessament d’activitats o instal·lacions els 
propietaris o titulars queden obligats a retirar els seus elements i tractar-los conforme la 
legislació de residus. 
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TÍTOL 7. PATRIMONI CULTURAL 

Article 123. Catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 

1. El Catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic és part integrant del corresponent 
Catàleg de béns protegits, que alhora és documentació imperativa del POUM. Aquest 
document té per objecte evitar que es destrueixin testimonis d’arquitectura de notòria 
qualitat de diferents èpoques, i que es perdin valors històrics i culturals a causa de la 
transformació d'aquestes construccions. 

2. El catàleg comprèn els béns integrants del patrimoni cultural subjectes a protecció 
urbanística, conforme els articles 59.1 i 71 de la Llei d'urbanisme, que fan referència al 
Catàleg de béns protegits i que vinculen la protecció a la legislació sectorial aplicable. 

Article 124. Regulació 

La regulació d'aquests elements d'interès estan subjectes al que determina la Normativa 
específica del Catàleg del patrimoni arquitectònic on es defineix la forma d’actuació més 
adequada sobre cadascun dels béns protegits, les condicions que hauran de tenir les possibles 
actuacions sobre aquestes, la regulació dels usos i el control en les activitats a realitzar-hi, 
d’acord amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Variant a la BV-2421 

1. De conformitat amb el Pla territorial metropolità, la Generalitat de Catalunya, en exercici 
de les seves competències en matèria de carreteres, projectarà i executarà una variant 
de la carretera BV-2421. 

2. El POUM-LPC inclou dues reserves a aquest efecte, d’acord amb els estudis previs 
realitzats anteriorment per tal de vetllar per la seva viabilitat i realització. El traçat i les 
característiques definitives s’establiran per mitjà dels instruments i projectes definits a la 
legislació sectorial sobre carreteres. 

3. En el moment que la variant s’hagi realitzat, els terrenys afectats per la reserva viària 
prevista en el POUM-LPC deixarà de tenir efecte i recuperarà la clau subjacent, indicada 
en els plànols d’ordenació. 

 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Adaptació a la planificació hidrològica 
En el termini de sis mesos com a màxim o en aquell que específicament fixi la planificació 
hidrològica, l’Ajuntament aprovarà inicialment una modificació del POUM-LPC per adaptar les 
seves determinacions a la planificació hidrològica conforme a l’article 6 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 

Segona. Edificacions i parcel·les preexistents a la vigència del POUM-LPC 

1. Queden fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades per l’article 108 de la Llei 
d’urbanisme, les construccions, instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació del 
planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, 
enderrocament o cessament. 

2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar 
obres de consolidació ni d’augment de volum, però sí les reparacions que exigeixin la 
salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació, sense comportar 
augment del valor d’expropiació. Els canvis d’ús es poden autoritzar en els supòsits i les 
condicions regulats per l’article 53.5 de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb el nou 
planejament. 

3. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme 
amb els paràmetres imperatius del POUM-LPC, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi 
han d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord 
amb les condicions bàsiques del nou planejament. 

4. En sòl urbà, totes les parcel·les existents inferiors a la mínima a l’entrada en vigor del 
POUM-LPC, tenen el caràcter de mínimes i són indivisibles, sempre que constin inscrites 
al Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del Pla general d’ordenació de 
Cervelló, en data 15 de novembre de 1984, i aquelles provinents de parcel·lacions o 
segregacions formulades i aprovades d’acord amb la normativa urbanística vigent en el 
seu moment. 

5. Les parcel·les han d’haver estat inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a 
l’aprovació inicial del PGO vigent o són provinents de parcel·lacions aprovades d’acord 
amb la normativa vigent en el seu moment, tenen la condició de parcel·la mínima i són 
edificables, amb les condicions fixades. 
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Tercera. Qualificació de verd privat 
El sòl lliure d’edificació que es trobi dins d’una parcel·la edificada per a ús residencial i que el 
planejament general derogat pel POUM-LPC o el planejament derivat en tràmit o aprovat 
definitivament a la data d’entrada en vigor d’aquest presenti la qualificació de verd passarà a 
ser qualificat segons la clau urbanística atribuïda a la superfície en la qual es trobi l’edificació i 
l’espai anteriorment considerat verd privat tindrà la consideració de lliure d’edificació. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera. Del planejament general urbanístic anterior 
Queda derogat dins del terme municipal de la Palma de Cervelló el Pla general d’ordenació 
urbana de Cervelló i el Pla especial de can Mascaró. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Referències normatives 
Les referències realitzades en aquestes Normes urbanístiques a la Llei d’urbanisme ho són al 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el seu Text refós, mentre que les referències 
al Reglament de la Llei d’urbanisme ho són al Decret 305/2006, de 18 de juliol. Les referències 
s’entendran realitzades en cada moment als preceptes vigents definitivament o transitòriament i 
siguin d’aplicació. 

Segona. Entrada en vigor 
El POUM-LPC entrarà en vigor quan, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, es completi la publicació d’aquesta aprovació i el text íntegre de les 
seves Normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Fitxes urbanístiques. Taules dels polígons d’actuació 
urbanística i sectors 
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PMU can Pongem / les Roquetes 
Ubicació Aquest sector comprèn l'àmbit del PE-5 can Pongem, del planejament anterior 

Superfície 135.377 m2             

Termini màxim 

de desenvolupament Quart quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Classificació Sòl urbà no consolidat (SNC) 

Total  Residencial Comercial 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,15 0,15 0 

Sostre total (m2) Sostre residencial (m2) Sostre comercial (m2) 
Sostre 

20.307 20.307 0 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

108 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

8,00 

45 42 21 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Edificació plurifamiliar aïllada , unifamilitar agrupada i unifamiliar aïllada. 

Altres 
determinacions 

El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles   

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest Pla de millora seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 10,00% 

Espais lliures 28,00% 

Equipaments 5,50% 

Sistemes 

Total sòl públic 43,50% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 56,50% 

Cessió 
d’aprofitament 

El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% de l’aprofitament urbanístic 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  

- Arranjament del camí del cementiri. 
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així com 

per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui ocasionar el 
trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió amb la xarxa de 
carreteres, aniran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys)
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

  123.879 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació) 

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema de reparcel·lació en la modalitat  de  compensació bàsica 

Habitatge de protecció pública 
Total habitatge protecció 
pública: 30,00%     

HPO de règim general i especial: 20,00%    

Reserva en 
percentatge del total 
del sostre 
residencial HPO de preu concertat:  10,00%     

Observacions 
- La masia de can Pongem, inclosa en el PMU, es qualificarà prioritàriament amb la clau 11a, llevat que es 
destini a equipament o es justifiqui una altra alternativa. 
- El PMU haurà d’incorporar la vialitat estructurant definida en el POUM-LPC ajustant-ne la traça on sigui 
necessari. 
- L’ordenació del sector seguirà les directrius establertes en els plànols pel que fa a la ubicació de la zona verda 
a l’est del sector limitant amb l’àrea de vegetació natural i en l’àmbit pròxim al cementiri. Sempre que sigui 
possible es mantindrà la vegetació existent. 
- L’equipament situat a la riba dreta de la riera de Rafamans, i que forma un àmbit discontinu, no podrà ser 
executat per l’Ajuntament fins que part de l’òrgan competent en matèria de Carreteres de la Generalitat, 
determini que no cal disposar definitivament dels terrenys per a la construcció de la variant. En el seu 
desenvolupament caldrà cedir els sòls necessaris per a la reserva viària i limitar-ne els usos d’acord amb els 
informes de la Direcció General de Carreteres. 
- El creixement residencial plurifamiliar es localitzarà el màxim de proper possible al nucli urbà actual i les 
edificacions existents. Els equipaments, com s’indica als plànols, també s’ubicaran seguint aquest criteri. 
- Caldrà valorar la presència de dos torrents innominats dins l’àmbit, respectant el seu cicle hidrològic natural, 
valorant els riscos que se’n puguin derivar i preservant-ne la vegetació d’interès que puguin tenir associada. 
- En la mesura que pugui, s’adoptaran mesures que previnguin l’erosió del sòl i es procurarà adaptar les 
construccions i el viari a la morfologia natural del terreny. 
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PMU urbanització can Vidal 
Ubicació Aquest àmbit comprèn la urbanització can Vidal i una petita ampliació a l'altre costat 

del carrer Cerdanya 

Superfície 70.634 m2             

Termini màxim 

de desenvolupament Tercer quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Classificació Sòl urbà no consolidat (SNC) 

Total  Residencial 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,23 0,23 

Sostre total (m2) Sostre residencial (m2) Sostre comercial (m2) 
Sostre 

16.246 16.246 0 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

77 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

11,00 

77 0 0 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Edificació plurifamiliar aïllada i unifamiliar aïllada en parcel·la mínima de 400 m2 

Altres 
determinacions 

El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles  

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest Pla de millora seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 15,00% 

Espais lliures 24,00% 

Equipaments 0,00% 

Sistemes 

Total sòl públic 39,00% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 61,00% 

Cessió 
d’aprofitament 

El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% sobre l’augment d’aprofitament urbanístic. 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  

- Carril bici i per a vianants a la B-2421. 
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així 

com per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui 
ocasionar el trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió 
amb la xarxa de carreteres, aniran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Altres infraestructures dins el sector 

  Aglomerat de la resta dels vials de la urbanització (tot i formar part del PMU, aquesta 
actuació està situada fora de l'àmbit de la nova implantació al carrer Cerdanya) 

Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys)
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

  37.371 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació) 

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació 

Habitatge de protecció pública 

Reserva en 
percentatge del total 
del sostre 
residencial 

No n'hi ha 

Observacions 
- A l’oest de l’àmbit, al límit amb la vegetació natural, caldrà situar una franja de zona verda, tal com s’ha indicat 
als plànols d’ordenació. 
- En la mesura que pugui, es procurarà conservar la vegetació existent inclosa dins l’àmbit. 
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PMU can Vidal 
Ubicació Aquest àmbit està situat al nord-est de la urbanització can Vidal. Comprèn actualment 

el Garden, el Restaurant l'Amarena i la Masia can Vidal. 

Superfície 35.111 m2             

Termini màxim 

de desenvolupament Quart quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Classificació Sòl urbà no consolidat (SNC) 

Total  Residencial 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,16 0,1472 

Sostre total (m2) Sostre residencial (m2) Sostre comercial (m2) 
Sostre 

5.618 5.168 0 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

20 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

5,90 

20 0 0 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Edificació unifamiliar en filera en parcel·la mínima de 400 m2 

Altres 
determinacions 

El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles   

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest Pla de millora seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 9,00% 

Espais lliures 15,00% 

Equipaments 0,00% 

Sistemes 

Total sòl públic 24,00% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 76,00% 

Cessió 
d’aprofitament 

El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% de l'augment d'aprofitament urbanístic de l'àmbit. 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  

- Carril bici i per a vianants fins al sòl urbà 
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així com 

per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui ocasionar el 
trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió amb la xarxa de 
carreteres, aniran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys) 
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 
  11.401 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació) 

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema  de reparcel·lació en  la modalitat de  cooperació 

Habitatge de protecció pública 

No n'hi ha             

          

Reserva en 
percentatge del total 
del sostre 
residencial                 

Observacions 

- En l’ordenació del sector caldrà considerar les directrius establertes als plànols d’ordenació pel que fa als 
sistemes de zona verda i de parc fluvial. En la mesura que pugui, es conservarà la vegetació existent i la zona 
verda del nord es dissenyarà seguint criteris de naturalitat. S’evitarà la urbanització de la terrassa inferior 
situada a l’est del sector. 
- Caldrà valorar la presència del torrent innominat al nord de la masia de can Vidal, respectant el seu cicle 
hidrològic natural, valorant els riscos que se’n puguin derivar i preservant-ne la vegetació d’interès que puguin 
tenir associada. 
- El PMU generarà una estructura el més compacta i densa possible i establirà tipologies edificatòries que 
tinguin un menor consum de sòl i evitin les expansions innecessàries dels models urbans difusos. 
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PMU can Vidal oest 
Ubicació 

Comprèn l’espai enfrontat a can Vidal, situat a l’altra banda de la carretera BV-2421, 
sota de l’antic sector de can Gispert. Actualment s’hi troben cases unifamiliars de 
parcel·la gran amb deficiències importants respecte de les xarxes i la urbanització 

Superfície 24.834 m2             

Termini màxim 

de desenvolupament Tercer quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Total  Residencial  Comercial 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,15 0,12 0 

Sostre total (m2) Sostre residencial (m2) Sostre comercial (m2) 
Sostre 

3.725 3.725 0 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

7 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

3,00 

7 0 0 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Unifamiliar aïllada de parcel·la gran. 

Altres 
determinacions 

El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles   

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest sector seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 9,00% 

Espais lliures 10,00% 

Equipaments 0,00% 

Sistemes 

Total sòl públic 19,00% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 81,00% 

Cessió 
d’aprofitament 

El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% de l’aprofitament urbanístic 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així com 

per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui ocasionar el 
trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió amb la xarxa de 
carreteres, aniran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys) 
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

  6.482 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació) 

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema de reparcel·lació en la modalitat de  compensació bàsica 

Habitatge de protecció pública 

No n'hi ha     

    

Reserva en 
percentatge del 
total del sostre 
residencial       

Observacions 

- La proposta haurà de respectar i salvaguardar de l’edificació els cursos hidràulics i els terrenys amb més 
pendent. 
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PPU  can Ollé 
Ubicació 

Sector residencial situat a l'oest del nucli. Està format pels terrenys situats al nord de 
la carretera BV-2421, just a l'oest del camp de futbol i el CEIP el Solell, i els terrenys 
situats al sud de la BV-2421 fins a la riera de Rafamans.  

Superfície 57.852 m2             

Termini màxim 

de desenvolupament Primer quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Total  Residencial  Comercial 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,3 0,285 0,015 

Sostre total (m2) Sostre residencial (m2) Sostre comercial (m2) 
Sostre 

17.356 16.488 868 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

173 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

30,00 

101 48 24 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Edificació plurifamiliar aïllada 

Altres determinacions El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles Comercial 

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest sector seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 12,00% 

Espais lliures 18,00% 

Equipaments 39,50% 

Sistemes 

Total sòl públic 69,50% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 30,50% 

Cessió d’aprofitament El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% de l’aprofitament urbanístic 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  

- Rotonda a l'enllaç de Fontpineda i ampliació de la passera d'accés als horts urbans.
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així 

com per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui 
ocasionar el trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió 
amb la xarxa de carreteres, aniran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys)
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

  139.714 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació) 

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema  de reparcel·lació en  la modalitat de cooperació 

Habitatge de protecció pública 
Total habitatge protecció 
pública:  41,28%     

HPO de règim general i especial: 27,52%    

Reserva en 
percentatge del 
total del sostre 
residencial HPO de preu concertat:   13,76%     

Observacions 

- El PPU està en tràmit. Les determinacions que es recullin durant la tramitació d'aquest sector seran les que 
determini el planejament derivat que s'aprovi definitivament. 
- L’àmbit d’equipaments situat al sud de la riera de Rafamans es desenvoluparà com a zona d’horts urbans 
públics. 
- Caldrà considerar les directrius dels plànols d’ordenació pel que fa a la zona verda, garantint, en tot cas, que 
les edificacions del sector queden fora de la zona inundable i la protecció de l'espai fluvial de la riera de 
Rafamans i la seva vegetació de ribera associada. 
- En el desenvolupament de l'ampliació de l'escola, es vetllarà per tal que la urbanització i la disposició de les 
edificacions s’adaptin al màxim a la morfologia del terreny. 
- Les obres de la rotonda, que creua per la zona del torrent de la Guixera, caldrà que es projectin tenint en 
compte les guies de l’ACA en relació a infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial.  
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PPU can Benet 
Ubicació 

Sector discontinu format per dos àmbits situats al sud de la carretera BV-2421, un per 
sota de la masia de can Benet i l'altre més al sud-oest, per sobre de la proposta de 
variant. 

Superfície 22.360 m2            

Termini màxim 

de desenvolupament Primer quadrienni 

Paràmetres urbanístics 

Total  Residencial Terciari Hoteler 

(m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) (m2 st/m2 s) Edificabilitat bruta 

0,20 0,18 0,02 0,00 

Sostre total (m2) Sostre residencial 
(m2) 

Sostre terciari 
(m2) Sostre hoteler (m2) 

Sostre (m2) 
4.472 4.025 447 0 

Densitat (hab/ha) Nombre habitatges total 

40 

Lliures HPO Concertat 
Habitatges 

18,00 

22 12 6 

Determinacions imperatives sobre ordenació detallada 

Tipologia Edificació plurifamiliar aïllada 

Altres 
determinacions 

El sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 7 del 
Reglament, en referència a les zones inundables i amb pendent superior al 20%. 

Usos 

Predominant Residencial 

Compatibles   

Sistemes, zones i cessions 

Percentatges Els percentatges mínims de cessió, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de 
sòl privat d’aquest sector seran els següents: 

Reserva sòl públic Percentatge 

Sistema viari 10,00% 

Espais lliures 12,00% 

Equipaments 50,00% 

Sistemes 

Total sòl públic 72,00% 

Reserva sòl privat Percentatge 
Zones 

Sòl d’aprofitament privat 28,00% 

Cessió 
d’aprofitament 

El polígon es troba subjecte a la cessió a favor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló del 10% de l’aprofitament urbanístic 

Sistemes urbanístics i infraestructures vinculats al sector 

  

Parc fluvial. Millora del camí i del pas sobre la riera. 
- Les instal·lacions necessàries per tal de complir la normativa tècnica i legal, així com 

per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visuals i acústics que pugui ocasionar el 
trànsit als ocupants dels habitatges, així com les càrregues de connexió amb la xarxa de 
carreteres, anirran a càrrec del promotor de les obres d’urbanització. 
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Estimació del cost d’explotació del transport públic de superfície (actualització a 10 anys)
(segons article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

  47.506 euros (valor indicatiu a concretar en el procés de reparcel·lació)   

Condicions i sistema de gestió 

  Sistema  de reparcel·lació en  la modalitat de  cooperació 

Habitatge de protecció pública 
Total habitatge protecció 
pública:  41,28%     

HPO de règim general i especial:  27,52%    

Reserva en 
percentatge del 
total del sostre 
residencial HPO de preu concertat:   13,76%     
Observacions 
- Es preveu un conveni de cessió anticipada dels terrenys de l'equipament. 
- Caldrà considerar les indicacions establertes als plànols d’ordenació pel que fa a la localització dels sistemes 
(zona verda, equipament i parc fluvial). 
- En el desenvolupament del sector, el sector cedirà els sòls afectats per la reserva viària de la variant i haurà 
de limitar els seus usos d’acord amb l’informe de la Direcció General de Carreteres. 
 - Caldrà valorar la presència del torrent de la Guixera que transcorre de nord a sud, respectant el seu cicle 
hidrològic natural, valorant els riscos que se’n puguin derivar i preservant-ne la vegetació d’interès que pugui 
tenir associada. Les obres del sector, s’hauran de projectar tenint en compte les guies de l’ACA en relació a 
infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial.  
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PEU Parc fluvial 
Ubicació 

A l’empara de l’article 67.1.a de la Llei d’urbanisme, dins l’àmbit delimitat als plànols 
d’ordenació, s’estableix un Pla especial urbanístic del parc fluvial. Aquest àmbit comprèn la 
zona inundable de la riera de Rafamans al llarg del municipi de la Palma de Cervelló 

Superfície 261.390 m2             

Objectiu del Pla especial 

 

L’objectiu del Pla especial és la recuperació social i mediambiental de l'entorn de la riera. La 
funció d’aquest pla és ordenar de manera unitària l’entorn natural vinculat amb la riera de 
Rafamans per tal de garantir la preservació de la seva unitat com a eix estructurant del 
municipi i com a corredor natural, la definició detallada del seu règim jurídic i la programació i 
definició de la gestió d’actuacions adreçades a la seva consolidació, millora i regeneració. 

Principals actuacions 

 Actuacions de millora de la biodiversitat de la riera i condicionament per al seu ús com a parc 
fluvial 

Determinacions 

 
El Pla especial haurà de delimitar les zones urbanístiques i fixar els usos admesos, així com 
les àrees de protecció de la riera. En tot cas es qualificarà com a sistema hidràulic la zona 
corresponent al període de retorn de 10 anys i es garantirà la llibertat de pas per la zona de 
domini públic hidràulic. 

Sistema de gestió 

 

El pla especial establirà un programa d'actuacions. Segons quina sigui la titularitat de la finca 
sobre la que s’actuï es plantejaran dues situacions i dos mecanismes d'actuació: 
- Quan les finques siguin de titularitat pública es podran executar les actuacions sense més 
preliminars. 
- Quan les finques siguin de titularitat privada, caldrà disposar, prèviament a l'execució de 
l'actuació, del consentiment formalitzat per escrit de la propietat corresponent, o en el seu 
defecte, l'obtenció del sòl per les vies legalment establertes. 

Paràmetres urbanístics 

Classificació 
El règim jurídic del sòl serà el de sòl no urbanitzable, amb excepció dels àmbits de sectors de 
planejament que siguin coincidents amb el Pla especial, els quals tindran el règim que els hi 
correspongui i que passaran a tenir la condició de sistemes de titularitat municipal mitjançant 
la gestió urbanística integrada. 

Altres Els paràmetres urbanístics es definiran en el Pla especial. 
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Catàleg de patrimoni cultural 
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Normes del Catàleg de patrimoni cultural 

Article 1. Catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 

1. El Catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic és part integrant del corresponent Catàleg 
de béns protegits, que alhora és documentació imperativa del POUM. Aquest document té per 
objecte evitar que es destrueixin testimonis d’arquitectura de notòria qualitat de diferents 
èpoques, i que es perdin llurs valors històrics i culturals a causa de la transformació d'aquestes 
construccions. 

2. El catàleg comprèn els béns integrants del patrimoni cultural subjectes a protecció urbanística, 
conforme als articles 59.1 i 71 de la Llei d'urbanisme, que fan referència al Catàleg de béns 
protegits i que vinculen la protecció a la legislació sectorial. 

Article 2. Elements del Catàleg del patrimoni cultural 

1. El catàleg s’ordena per criteris tipològics. Els béns catalogats són els següents: 

1) Edificacions religioses 
Denominació Referència  
Ermita de Sant Joan del Pla o de l’Erm 1.1 
Església parroquial de Santa Maria i Sant Brici 1.2 
Capella de Sant Vicenç Ferrer 1.3 

2) Edificacions residencials 
Denominació Referència  
Avinguda Catalunya 2 2.1 
Avinguda Catalunya 5 2.2 
Avinguda Catalunya 11 2.3 
Avinguda Catalunya 13 2.4 
Vil·la Maria 2.5 
Xalet Casas i Maset Carles 2.6 
Avinguda Catalunya 34-36 2.7 
Carrer Sant Isidre 17 2.8 
Carrer Santa Maria 3 2.9 
Casa de la Biblioteca municipal 2.10 
Ca l’Església 2.11 
Ca l’Anzi 2.12 
Ca la Rafaela 2.13 
Can Ollé 2.14 
Can Vidal 2.15 
Can Benet 2.16 
Can Pongem 2.17 
Cal Sereno 2.18 
Can Via 2.19 
Ca l’Aristot 2.20 
Can Llopart 2.21 
Can Ros de Mas Tabà 2.22 
Can Mascaró 2.23 
Les Palmeres 2.24 
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3) Fonts 
Denominació Referència  
Font de can Mascaró 3.1 
Font de can Via 3.2 
Font de can Pongem 3.3 
Font de Santa Rita 3.4 
Font del Marge 3.5 

4) Altres construccions 
Denominació Referència  
Cabanya de Vinya Borja 4.1 
Creu de terme 4.2 
Pou de glaç 4.3 
Canal de reg 4.4 

5) Conjunts urbans 
Denominació Referència  
Carrer Sant Isidre 5.1 
Carrer Santa Maria 5.2 

6) Jaciments 
Denominació Referència  
Ermita de Sant Joan del Pla o de l’Erm 6.1 
Església parroquial de Santa Maria i Sant Brici 6.2 
Cova del Dos o del Bisbe 6.3 

Article 3. Nivells de protecció 

1. Segons quin sigui l’interès que presenta el bé catalogat, aquest serà inclòs en algun dels nivells 
de protecció següents: 

A. BCIL (Béns culturals d’interès local): Constitueixen el nivell de protecció A els elements 
arquitectònics, paisatgístics i culturals d’interès local que cal preservar i mantenir com a 
elements identificadors de la Palma de Cervelló. Tindran el nivell de protecció integral 
que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre del patrimoni cultural català. 
Actualment no existeixen BCIL al municipi, tot i que certs elements es consideren 
susceptibles a ser declarats BCIL de forma prioritària, ja que tenen valors suficients per a 
ser-hi inclosos. La competència d’aquesta declaració correspon al Consell Comarcal. 

B. BI (Béns de protecció urbanística): El nivell de protecció B està format pels elements o 
conjunts que responen a un nivell suficient d'interès cultural pel municipi que requereixen 
un cert grau de protecció com a elements d’identitat de la Palma de Cervelló. S’inclouen 
en aquest nivell de protecció tots els béns restants de l’inventari del patrimoni 
arquitectònic català, així com els elements d’interès arquitectònic inventariats pel 
municipi. També formen part del nivell de protecció B, els conjunts arquitectònics 
d’interès que, si bé, no requereixen d’una protecció física integral o parcial dels seus 
elements, mereixen una regulació per tal de preservar la seva rellevància en el conjunt 
del paisatge urbà. 
Segons la Llei 9/1993 aquests béns poden ser declarats Béns culturals d’interès local 
(BCIL) prèvia tramitació de l’expedient administratiu corresponent. 

C. AIAP (Àrees d’interès arqueològic i paleontològic): Formen part d’aquest nivell de 
protecció els elements inclosos en el Catàleg de patrimoni arqueològic i paleontològic 
català, formats per conjunts naturals existents i jaciments arqueològics o restes 
d’antigues construccions, situades en el subsòl. 
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Article 4. Grau de protecció 

1. Els elements catalogats són sotmesos a una protecció individualitzada i diversa en funció de 
les possibilitats d’intervenció que s’admet. 

2. La protecció individualitzada dels edificis o elements pot ser integral, parcial o de conjunt: 

A. Els edificis amb una protecció integral són aquells immobles d’excepcionals valors de 
caràcter històric, artístic, tècnic, etc., els quals, amb independència del seu estat de 
conservació, s’han de mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte de les 
seves característiques singulars i dels elements o parts que el constitueixen. Estan en 
màxim grau de protecció i en gaudeixen els BCIL o BI amb valors més remarcables. 

B. Els edificis amb una protecció parcial són aquells immobles d’especial valor artístic, 
tècnic o ambiental, els quals han perdut la coherència original o dels quals en destaquen 
alguns aspectes, ja sigui l’estructura tipològica, la disposició dels seus elements, la 
volumetria, les façanes, els detalls constructius o d’ornamentació. Aquest nivell 
correspon a la resta de BI amb elements destacables. 

C. Els edificis amb una protecció de conjunt són aquells immobles, que per formar part d’un 
conjunt urbà singular, ja sigui per criteris tipològics o històrics, s’han de preservar i 
adequar a les característiques de l’entorn, sense necessitat de conservar els elements 
preexistents. Aquest nivell correspon a la resta de BI. 

3. Els jaciments arqueològics tenen un nivell de protecció integral, amb independència del seu 
estat de conservació, així com un radi de protecció de cinquanta metres (50 m) al seu voltant. 

Article 5. Competències 

1. La competència per autoritzar obres i intervencions en els Béns culturals d’interès local (BICIL) 
correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

2. Correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona emetre informe sobre 
les propostes de deixar sense efectes la declaració de Béns culturals d’interès local, i també 
pot emetre els informes i atendre les consultes que l’Ajuntament li formuli en relació amb el 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, d’acord amb el què preveu el Decret 
276/2005, de 25 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. 

3. La competència per autoritzar obres i intervencions arqueològiques en les àrees d’interès 
arqueològic i paleontològic correspon al Departament de la Generalitat competent en matèria 
de patrimoni cultural. 

4. En la tramitació de projectes d’obres o altres intervencions en solars que es trobin en les àrees 
delimitades al voltant dels jaciments arqueològics s’haurà d’obtenir, sens perjudici de la 
llicència municipal que sigui perceptiva segons la legislació urbanística, l’autorització prèvia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons determina la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 

5. La resta d’obres només requeriran llicència urbanística i sempre conservaran els valors 
arquitectònics que justifiquen la protecció i mantindran substancialment les característiques 
estètiques de l’edifici. La llicència establirà les condicions que garantiran la preservació 
d’aquests valors. 

Article 6. Formes d’intervenció 

1. Les formes d’intervenció que es poden realitzar en els béns poden ser de: 

A. Restauració, quan tenen per objectiu prolongar l’existència d’un bé cultural, millorant les 
seves condicions físiques, ja sigui mitjançant obres de manteniment, consolidació o la 
restitució. 
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B. Rehabilitació, quan tinguin per objectiu l’adequació, millora o actualització de les 
condicions d’habitabilitat, amb el manteniment de les característiques tipològiques del bé, 
tot incorporant nous usos possibles. 

C. Reconstrucció, quan tenen per objectiu la reposició total o parcial d’un edifici o d’una part 
d’aquest, reproduint les seves característiques morfològiques, amb les tècniques 
constructives, els sistemes i els materials que tenia originàriament. 

D. Nova planta, quan tenen per objectiu la construcció d’un nou edifici en substitució d’un de 
preexistent, incorporant les característiques específiques que s’han de respectar. 

E. Addició, quan tenen per objectiu l’augment de volum sobre un edifici existent. 

Article 7. Tipus d’intervenció i usos permesos segons el nivell de protecció 

1. Intervencions permeses en els edificis amb el nivell de protecció integral: 

A. La consolidació de l’estructura de l’edifici per assegurar la seva estabilitat. La 
consolidació pot afectar els fonaments i les estructures portants, però sense canviar la 
seva morfologia. 

B. La realització de tractaments propis de l’àmbit de conservació que constitueixen els béns 
catalogats per tal d’assegurar-ne un estat de conservació òptim i unes condicions 
adequades de llegibilitat, les quals facilitin la comprensió i les característiques formals de 
l’obra arquitectònica. 

C. El restabliment dels elements arquitectònics i ornamentals alterats, així com la 
reconstrucció de les parts eventualment perdudes. 

D. L’eliminació dels elements sobreposats que no siguin d’interès per a la història de l’edifici 
i que es demostrin incoherents amb l’estructura originària i/o amb les ampliacions 
orgàniques que l’edifici hagi sofert en el decurs del temps. 

E. La substitució dels elements alterats que no puguin realitzar la seva funció, sempre que 
siguin compatibles amb l’obra original. 

F. La inclusió d’elements tecnològics, higiènics, sanitaris o d’altres essencials pel 
desenvolupament del seu ús. 

G. L’anàlisi de les estructures, de les fases constructives, amb metodologia arqueològica, 
quan es consideri necessari per l’evolució històrica de l’ edifici. 

2. Intervencions permeses en els edificis amb el nivell de protecció parcial, a més de les 
intervencions indicades en el punt anterior: 

A. La modificació de la forma i dimensions dels espais interiors, sense afectar d’una manera 
significativa els elements protegits. 

B. L’ampliació, addició i la construcció d’un edifici de nova planta, quan les característiques 
de la protecció ho permetin. 

3. Intervencions permeses en els edificis amb el nivell de conjunt, a més de les intervencions 
indicades en els punts anteriors: 

A. Nova planta, respectant l’harmonia en l’entorn caracteritzat per constituir el nucli 
tradicional i més antic de la Palma de Cervelló. 

4. Les intervencions en els jaciments arqueològics i paleontològics poden ser d’estudi o de 
conservació i restauració dels recintes arqueològics. Les obres d’excavació, les prospeccions, 
controls, mostrejos o les obres de consolidació, restauració i adequació i en general totes 
aquelles que es puguin realitzar amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i conservació i 
millora del bé catalogat es faran d’acord amb el que assenyala el Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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Article 8. Regulació 

1. Caldrà que la sol·licitud de llicència urbanística s’acompanyi un estudi de preservació 
patrimonial que justifiqui les solucions adoptades a les obres de construccions protegides. 

2. L’estudi de preservació, quan les obres afectin a les construccions protegides, contindrà els 
documents següents: 

A. Descripció de l’element original. 

B. Memòria descriptiva i constructiva de la construcció original. 

C. Plànols a escala mínima a 1:100 de la construcció original. 

D. Fotografies de la construcció original. 

E. Descripció de l’actuació que es preveu realitzar. 

F. Memòria descriptiva i constructiva de la solució proposada. 

G. Plànols a escala mínima a 1:50 de la solució proposada. 

H. Fotomuntatge o volumetria a color que reflecteixi la solució adoptada. 

3. En els casos en què no s’hagi esgotat el sostre assignat per la qualificació urbanística que els 
hi és d’aplicació i sempre que el nivell de protecció o les característiques de l’element catalogat 
ho permeti, es podrà ampliar l’edificació o l’ocupació de la parcel·la fins al límit de sostre 
resultant de la regulació zonal. 

4. En tot cas, l’ampliació haurà de garantir el compliment dels objectius que han determinat la 
protecció de l’element i es concretarà mitjançant la redacció d’un pla especial que haurà 
d’ésser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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