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CAPÍTOL I. ÀMBIT TERRITORIAL, OBJECTE I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 

Art. 1 - Àmbit territorial i objecte de la Modificació 

1. Aquestes Normes Urbanístiques juntament amb la resta de documents exigits per l’article 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, constitueixen la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Olèrdola en el nucli rural de Viladellops, la qual té per objecte i constitueix 
l’instrument d’ordenació del nucli de Viladellops, de conformitat amb allò que disposa la 
legislació urbanística vigent. 

2. Aquesta Modificació, en l’àmbit del nucli rural de Viladellops, modifica el que estableix el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola aprovat definitivament per acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de desembre de 2006, en 
el qual es va condicionar la seva executivitat a la presentació d’un text refós que 
incorporés totes les prescripcions derivades dels informes de les diferents administracions. 
El Text refós requerit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en sessió de 20 de setembre de 2007. 

3. La present Modificació manté en l’àmbit del nucli rural de Viladellops l’objectiu essencial 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola consistent en garantir el 
desenvolupament sostenible definit com la utilització racional del territori i el medi 
ambient, conjuminant les necessitats controlades de creixement del nucli amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures. Es pretén configurar un model d’ocupació del sòl globalment eficient que eviti la 
dispersió sobre el territori, afavoreixi la cohesió social i contempli la rehabilitació i la 
renovació en el sòl urbà. Les facultats urbanístiques del dret de propietat s’han d’exercir 
sota el principi de la seva funció social, sempre dins dels límits i amb el compliment dels 
deures imposats per la legislació i pel planejament urbanístic general. 

Art. 2 - Marc legal i tramitació 

1. La present Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal s’ha redactat d’acord 
amb la legislació urbanística vigent i la legislació sectorial vigent aplicable. 

2. La referència a la “legislació urbanística vigent” feta en aquest article i en els preceptes 
successius s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les 
lleis aprovades pel seu Parlament i en els reglaments i disposicions que les desenvolupen, 
així com la legislació estatal del sòl en allò que no modifiqui ni vulneri la competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i 
medi ambient. 

3. Les referències a la Llei d’urbanisme que es facin en les presents Normes Urbanístiques 
s’han d’entendre fetes al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme. Les referències al Reglament de la Llei d’urbanisme s’han 
d’entendre fetes al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
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Les referències al POUM s’han d’entendre fetes al Text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal d’Olèrdola aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 20 de setembre de 2007. 
La resta de disposicions complementàries es mencionen, en les presents Normes 
Urbanístiques, amb la seva denominació completa. 

4. La referència a la “legislació sectorial vigent” que es faci en les presents Normes 
Urbanístiques s’entendrà que es remet a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la 
matèria que es tracti i en cada moment. 

5. La Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola en el nucli rural de 
Viladellops, és pública, executiva i obligatòria. Les seves determinacions tenen caràcter 
prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva 
interpretació no podrà contradir, en cap cas, les determinacions que es derivin de la 
legislació urbanística vigent. 

Art. 3 - Contingut 

La present Modificació del POUM està integrada pels següents documents: 

Document núm. 1. Memòria descriptiva i justificativa 

Document núm. 2. Normes urbanístiques 

Document núm. 3. Informe ambiental 

Document núm. 4. Informe de sostenibilitat econòmica 

Document núm. 5. Plànols 

Art. 4 - Vigència i publicitat 

La present Modificació del POUM d’Olèrdola, en el nucli rural de Viladellops, entrarà en vigor el dia 
següent de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i mantindrà la seva vigència indefinidament o fins que es produeixi la revisió o 
modificació del POUM d’acord amb el que estableixin els articles 4 i 5 de les seves normes 
urbanístiques. 

Art. 5 - Normativa d’aplicació 

En tots aquells aspectes no contemplats en aquestes normes i en els altres documents de la present 
Modificació, són d’aplicació les normes urbanístiques del POUM i la normativa general vigent en 
matèria d’urbanisme, medi ambient, activitats i conservació de la natura i altres normes 
complementàries. 
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CAPÍTOL II. DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM SOBRE CLASSIFICACIÓ I 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Art. 6 - Classificació del sòl 

1. La present Modificació del POUM en el nucli rural de Viladellops classifica de sòl urbà la 
major part del seu àmbit i de sòl no urbanitzable una petita part d’aquest. 

2. En els plànols d’ordenació es delimita el sòl urbà que estableix la present Modificació del 
POUM, per al qual seran d’aplicació les determinacions contingudes en la present 
normativa. 

3. El sòl classificat de sòl no urbanitzable en la present Modificació del POUM estarà 
subjecte a les determinacions que estableix el POUM vigent per al sòl no urbanitzable, 
sòls de valor agrícola preferent (Clau 24a). 

Art. 7 - Qualificació del sòl urbà 

1. La Modificació del POUM qualifica el sòl urbà de l’àmbit delimitat en zones i sistemes, 
establint-se les determinacions previstes en l’article 58 de la Llei d’urbanisme, precisant 
l’ordenació física del nucli rural de Viladellops mitjançant l’assignació d’usos detallats del 
sòl i la seva divisió en zones, definint de forma detallada les condicions d’ordenació, 
edificació i ús de cada una d’aquestes. 

2. Les determinacions físiques es representen a escala 1:1.000 en els plànols d’ordenació. 

Art. 8 - Sistemes i zones 

1. Per la seva funció en l’ordenació, en el sòl urbà objecte de la present Modificació es 
distingeix entre sistemes i zones. 

2. Els sistemes compresos en l’àmbit de la Modificació són els següents: 

Sistema viari       Clau V 

Sistema d’espais lliures públics  Clau P 

Sistema de serveis tècnics   Clau S 

La denominació i la clau identificativa són les mateixes que s’utilitza al POUM. 

3. La present Modificació defineix dues zones específiques per al desenvolupament urbanístic 
del nucli rural de Viladellops que es denominen i identifiquen de la forma següent: 

Zona d’edificis a protegir    Clau 9V1 

Zona d’edificacions d’origen rural Clau 9V2 

  Aquestes zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser 
susceptibles d’aprofitament privat. 
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CAPÍTOL III. GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 

Art. 9 - Execució de la Modificació de POUM 

L’execució de la Modificació del POUM es realitzarà per gestió urbanística integrada, entesa com el 
conjunt d’actuacions per repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística, per executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris i assumir les 
cessions corresponents amb la inclusió dels sistemes urbanístics. 

A aquests efectes, es delimita el polígon d’actuació urbanística PAU 16. 

El sòl urbà consolidat que no està comprès en el polígon d’actuació urbanística delimitat en els 
plànols d’ordenació, s’executarà per gestió urbanística aïllada. 

Art. 10 - Projecte de reparcel·lació 

1. Per a l’execució del polígon d’actuació delimitat, cal aprovar el corresponent projecte de 
reparcel·lació, el qual ha de contenir les determinacions i els documents establerts en la 
legislació urbanística vigent (articles 126 i seg. de la Llei d’urbanisme). 

2. El projecte de reparcel·lació ha d’incloure la distribució entre els propietaris de les 
càrregues d’urbanització corresponents a les obres d’urbanització, a les de demolició, 
enderroc o destrucció d’edificis, plantacions i altres béns, les indemnitzacions, els costos 
dels projectes, valoracions i peritatges, les despeses de gestió, les necessàries per a 
l’efectivitat del dret al reallotjament dels residents i qualsevol altre concepte originat per 
raó de la urbanització (article 120 de la Llei d’urbanisme).  

Art. 11 - Projecte d’urbanització 

1. Per a l’execució del polígon d’actuació delimitat, cal aprovar el corresponent projecte 
d’urbanització el qual ha de respectar les determinacions gràfiques i escrites contingudes 
en el present document i especialment els criteris que s’estableixen en els articles 18, 19 i 
20 d’aquestes normes. 

2. El projecte d’urbanització ha de preveure la connexió amb els camins existents i 
l’adequació de les xarxes de serveis per garantir-ne el seu correcte funcionament en 
l’àmbit del projecte. 

3. El projecte d’urbanització s’adequarà en tot cas al que determina el POUM, la Llei 
d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa. 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’OLÈRDOLA EN EL NUCLI RURAL DE VILADELLOPS 

 
 
               ESTUDI HÈLIX, SLP                                                                  2O11                                                   AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA 

5 

CAPÍTOL IV. TIPUS D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Art. 12 - Tipus d’ordenació de l’edificació segons definició volumètrica 

1. L’ordenació física en les diferents zones es regula mitjançant el tipus d’ordenació segons 
definició volumètrica, basat en l’establiment de paràmetres que relacionen el solar amb 
l’edificació que s’hi pot construir i amb la vialitat, així com a través de la regulació de les 
construccions existents. 

2. L’ordenació segons definició volumètrica correspon a l’edificació que s’ha aixecat sense 
estar subjecte a paràmetres d’ordenació urbans prefixats i a l’edificació que es preveu que 
la complementi amb edificacions de nova planta que segueixin les mateixes pautes. 

3. Les condicions d’edificació es regulen bàsicament a través de la definició de perímetres 
màxims o obligats de l’edificació, i alineacions obligades de l’edificació, nombre màxim 
de plantes de cada edificació i nombre màxim d’habitatges admès en cada parcel·la. 

Art. 13 - Ordenació de la forma de l’edificació 

L’ordenació de la forma de l’edificació es fixa en els plànols d’ordenació a través de la definició dels 
perímetres i alineacions de les edificacions i nombre màxim de plantes. 

Art. 14 - Distribució de l’edificabilitat per a ús residencial 

1. L’ús d’habitatge queda restringit al perímetre màxim o obligat de l’edificació grafiat en els 
plànols d’ordenació. 

2. En els plànols d’ordenació es fixen el nombre màxim d’habitatges admès en cada una de 
les parcel·les definides que tenen la condició de parcel·la indivisible. 

3. No s’admeten habitatges que desenvolupin el seu programa funcional exclusivament en 
planta pis. 

Art. 15 - Indivisibilitat de les parcel·les 

En els plànols d’ordenació s’estableix l’estructura parcel·lària del nucli rural de Viladellops. Les 
parcel·les grafiades tenen la condició d’indivisibles. 

Art. 16 - Ocupació màxima de la parcel·la 

1. L’ocupació màxima de la parcel·la és la definida pel perímetre màxim dels cossos 
principals de l’edificació i de les edificacions en planta baixa fixats en els plànols 
d’ordenació. Aquesta ocupació només podrà superar el 5% de la superfície de la 
parcel·la per a usos complementaris als usos no residencials que s’hi desenvolupin. 

2. L’espai de la parcel·la no ocupat per l’edificació mantindrà el seu caràcter històric i en 
especial l’arbrat i la vegetació existents. 

3. En el cas d’incorporar nova vegetació s’utilitzaran espècies autòctones que necessitin pocs 
recursos hídrics. 
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CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE SISTEMES 

Art. 17 - Identificació dels sistemes 

Els sistemes previstos per la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del nucli rural de Viladellops i 
les claus identificatives dels mateixos són els següents: 

Sistema viari       Clau V 

Sistema d’espais lliures públics  Clau P 

Sistema de serveis tècnics    Clau S 

Art. 18 - Sistema viari. Condicions d’ordenació, d’urbanització i d’ús 

1. Els carrers i camins compresos dins del sistema viari del nucli rural de Viladellops tenen 
com a ús global o preferent l’ús general de comunicació, especialment destinat a l’accés 
a les construccions existents i proposades i a les parcel·les de sòl no urbanitzable que 
envolten el nucli rural. 

2. En els plànols d’ordenació s’assenyalen les alineacions obligades del sistema viari que 
estableixen el límit entre l’espai públic destinat a vialitat i el sistema d’espais lliures, els 
espais privats urbans i el sòl no urbanitzable. 

3. Els projectes d’urbanització que es redactin hauran de donar compliment als següents 
criteris i prescripcions: 

a. Es mantindran les seccions viàries definides en els plànols d’ordenació, 
preferiblement de plataforma única amb indicadors de circulació de prioritat invertida 
i/o delimitacions de zona 30. Els tractaments superficials seran tous i adequats, de 
forma que permetin la transformació de l’espai rústic en espai urbà, sense que es 
malmetin els valors ambientals del lloc, donant continuïtat als espais oberts i 
transitables que actualment constitueixen un dels seus valors. 

b. Els espais lliures d’edificació que confronten amb el sistema viari tindran un 
tractament integrat amb aquests. La delimitació de la propietat es farà a través de 
plantacions lineals d’arbres o d’arbusts susceptibles d’incorporar pel límit interior de 
l’espai privat una malla de simple torsió o amb la col·locació de fitons o guarda-
rodes de pedra de forma troncocònica, similars als existents en els espais centrals del 
nucli rural. 

c. Es preveurà la connexió amb els camins existents i l’adequació de les xarxes de 
serveis per garantir-ne el seu correcte funcionament. 

d. Els elements que formin part de les xarxes de serveis urbans, tals com hidrants, 
llumeneres, conductes aeris, armaris, caixes de distribució, etc., seran els més 
adequats al lloc i es situaran de forma que no malmetin l’ambient i el paisatge del 
nucli rural. 
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e. Els arbres, vegetació i elements de jardineria que es puguin incorporar al sistema 
viari s’adaptaran bioclimàticament al territori, evitant les espècies de conservació 
delicada, d’alt manteniment i d’alt consum hídric. 

f. El tractament i la possible introducció d’elements constructius, mobiliari, paviments, 
murs, etc. s’efectuarà amb materials similars als que s’han vingut utilitzant al nucli 
rural i de forma que la seva introducció no signifiqui cap impacte en l’ambient i el 
paisatge. 

g. Es donarà compliment a les disposicions vigents en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat. 

h. Seran d’aplicació les determinacions que s’estableixen, pels projectes d’urbanització, 
en les Normes Urbanístiques del POUM i en la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa. 

Art. 19 - Sistema d’espais lliures públics. Condicions d’ordenació, d’urbanització i ús 

1. En els espais lliures, només es permetran els usos i les activitats de caràcter públic que 
siguin compatibles amb la utilització general d’aquest tipus de sòl. 

2. En els plànols d’ordenació s’assenyalen les alineacions obligades del sistema d’espais 
lliures que estableixen els límits d’aquest amb els espais privats urbans, amb el sistema 
viari i amb el sòl no urbanitzable. 

3. El projecte d’urbanització que es redacti per al desenvolupament de PAU-16 haurà de 
donar compliment als següents criteris i prescripcions: 

a. A la plaça central situada al davant de la Casa Gran es mantindran els elements 
constructius i de jardineria existents: el tancament perimetral per l’est i el sud (pilars 
de maó, gerros de coronament, reixa, banc perimetral, murs, etc.), el pou, els 
guarda-rodes, els arbres, etc. 

b. A l’espai lliure situat al davant del celler no s’incorporaran nous elements. Es 
mantindran els dos plataners, els guarda-rodes i la font amb la pica i el frontal de 
pedra actuals. 

c. L’espai lliure que voreja la Torre de Viladellops s’ordenarà amb especial respecte a la 
condició de BCIN que la Torre té. En aquest sentit la vegetació i els elements 
d’urbanització que es puguin incorporar seran perimetrals i en tot cas no dificultaran 
la contemplació de bé catalogat. Igualment els paviments que s’utilitzin i qualsevol 
altre element d’urbanització s’integraran en l’entorn rural de Viladellops. 

d. L’espai lliure a cada costat del camí de l’accés sud-oest del nucli es mantindrà 
bàsicament com actualment està, conservant-se els arbres i els murs de pedra. 

e. El tractament del nou espai lliure situat al sud-oest del centre de Viladellops serà 
especialment respectuós en conservar les visuals del conjunt arquitectònic, i el 
caràcter del nucli rural. En aquest sentit s’evitaran arbres i masses arbustives, que 
puguin generar volums grans, paviments durs i, en general, qualsevol element 
d’urbanització de connotacions clarament urbanes. 
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f. Els arbres, vegetació i elements de jardineria que es puguin incorporar al sistema 
d’espais lliures s’adaptaran bioclimàticament al territori, evitant espècies de 
conservació delicada, d’alt manteniment i d’alt consum hídric. 

g. No s’admeten altres construccions que no siguin un element complementari o de 
servei com fonts, pèrgoles, etc. L’ocupació de les construccions complementàries no 
superarà el 3% de la superfície i només es podran implantar en espais lliures de 
superfície superior a 300 m². 

h. Es donarà compliment a les disposicions vigents en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat. 

i. Seran d’aplicació les determinacions que s’estableixen, pels projectes d’urbanització, 
en les Normes Urbanístiques del POUM i en la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa. 

Art. 20 - Sistema de serveis tècnics. Condicions d’ordenació, d’edificació i ús 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els espais reservats per a serveis d’evacuació i 
depuració d’aigües residuals i abastament d’aigües, els quals tenen una reserva específica 
de sòl sobre rasant, així com també les conduccions soterrades d’aquests serveis i les 
conduccions aèries o soterrades de la xarxa de distribució d’energia elèctrica i de 
telefonia. 

2. En els plànols d’ordenació, s’assenyalen les reserves de sòl per al sistema de serveis 
tècnics, de sanejament i d’abastament d’aigua. 

3. Les edificacions necessàries per al correcte desenvolupament del Sistema de serveis 
tècnics s’ajustaran a les funcions que aquest precisi, tenint especial cura d’integrar-se al 
paisatge que les envolta. 

4. El sòls qualificats de Sistema de serveis tècnics que no estiguin ocupats per edificacions 
mantindran el seu caràcter, tenint cura de la protecció de l’arbrat i de la vegetació 
existent. 

5. Únicament s’admeten els usos i edificacions propis o directament vinculats amb la 
instal·lació del servei de què es tracti. 
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CAPÍTOL VI. REGULACIÓ DE ZONES 

Art. 21 - Definició de zones i d’unitat de zona 

1. A efectes de regular el procés d’urbanització i d’ordenació de l’edificació, la present 
Modificació puntual del POUM en el nucli rural de Viladellops, qualifica el sòl en zones. 
S’entén per zona l’extensió de sòl contínua o discontínua sotmesa a un règim uniforme. 

La present Modificació estableix les següents zones: 

Zona d’edificis a protegir      Clau 9V1 

Zona d’edificacions d’origen rural   Clau 9V2 

2. S’entén per unitat de zona tota superfície homogènia qualificada per la present 
Modificació puntual del POUM, i delimitada per sòls de diferent qualificació urbanística 
i/o sistemes urbanístics. 

Art. 22 - Condicions comunes d’ordenació, d’edificació i ús 

1. El tipus d’ordenació de l’edificació serà segons ordenació volumètrica. 

2. No s’admet l’ampliació de les edificacions amb Clau E i MF, a excepció de les que 
específicament es determinin. 

3. No s’admet la construcció de soterranis en les edificacions amb claus E i MF a excepció 
dels existents i dels soterranis que es destinin a cellers de criança. 

4. No s’admet cap segregació de parcel·la que no estigui grafiada en els plànols 
d’ordenació, les quals tenen la condició d’indivisibles. 

5. No s’admet en general el pas de conductes i cables d’instal·lacions de serveis públics o 
privats per les façanes de les edificacions amb claus E i MF, ni la instal·lació d’altres 
elements com antenes, caixes o armaris vistos. Excepcionalment, es podran admetre quan 
es justifiqui la impossibilitat tècnica d’aconseguir altres situacions de pas o d’instal·lació 
per al correcte funcionament dels usos admesos. Qualsevol solució que pugui ser inclosa 
en l’excepcionalitat esmentada serà sempre respectuosa amb els edificis evitant l’alteració 
dels seus valors i l’impacte visual sobre aquests. 

Art. 23 - Condicions comunes d’ús 

1. Es podran incorporar nous usos als específicament admesos a través de la formulació 
d’un Pla Especial l’objecte del qual serà la justificació de la necessitat del nou ús i de la 
compatibilitat d’aquest amb els objectius de la seva ordenació o protecció. 

El Pla Especial que es redacti, conjuntament amb la documentació que sigui adequada 
als seus objectius, aportarà un estudi de la viabilitat de la implantació del nou ús en 
l’edifici corresponent i un estudi de la mobilitat generada on s’estableixin, en el cas que 
sigui necessari, les actuacions a realitzar i el pressupost d’aquestes. 
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ZONA D’EDIFICIS A PROTEGIR (Clau 9V1) 

Art. 24 - Definició de zona i regulació dels BCIN 

1. Comprèn aquells sectors de sòl urbà no consolidat on s’emplacen edificis civils i religiosos 
que, pel seu valor arquitectònic, històric o ambiental formen part del patrimoni cultural 
del municipi i estan inclosos en el Catàleg de Béns a Protegir, el qual és part integrant del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi d’Olèrdola. 

2. Dins de la zona d’edificis a protegir (Clau 9V1) s’inclouen els béns a protegir següents: 

- Torre de Viladellops (E1) 

  Fitxa núm. 6 del Catàleg. Declarada BCIN. R-1-51-5566 

- La Casa Gran (E2) 

  Fitxa núm. 33 del Catàleg (Centre de Viladellops) 

- Capella de Sant Joan de Viladellops (E3) 

  Fitxa núm. 30 del Catàleg 

3. Els béns culturals d’interès nacional (BCIN) es regulen pel que estableix la Llei 9/1993 de 
30 de setembre del patrimoni cultural català (articles 21 i 25: deures dels propietaris i 
titulars en relació amb la conservació d’aquests béns, 34: autorització d’obres, 35: criteris 
d’intervenció i 36: autorització de canvis d’ús). En relació amb la regulació de les obres 
en béns declarats BCIN, l’òrgan competent per autoritzar les obres és la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

Art. 25 - Definició de l’àmbit de protecció 

Es defineix com a àmbit de protecció la superfície de sòl sobre la qual s’estableixen un conjunt de 
mesures urbanístiques amb l’objecte de preservar els valors reconeguts en cada una de les parts que 
el formen. 

Art. 26 - Parts de l’àmbit de protecció 

1. Formen les parts de l’àmbit de protecció cadascun dels fragments amb entitat pròpia en 
què es pot descompondre aquest àmbit amb la finalitat d’establir-ne més clarament la 
protecció. 

2. Dins de l’àmbit de protecció es defineixen com a parts de l’àmbit de protecció les 
següents: 

a. Edifici principal, o element, que és la construcció o element constructiu més important 
de l’àmbit i l’origen de les mesures de protecció. 
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b. Edificis complementaris, que són les construccions menors situades dins de l’àmbit de 
protecció que es relacionen amb l’edifici principal 

c. Espai lliure, o entorn, que és la superfície relacionada i/o dependent de l’edifici 
principal, exempta generalment d’edificacions. 

Art. 27 - Delimitació de l’àmbit de protecció. Alineacions i perímetres 

Per a cada bé a protegir es delimita gràficament a escala 1:1.000 el seu àmbit de protecció i les 
parts en què aquest es descompon a efectes de poder establir més detalladament la seva protecció. 

La delimitació gràfica de l’àmbit de protecció es fa en els articles 32, 33 i 34. 

En els plànols d’ordenació es defineixen el perímetre i alineació obligada de l’edificació, l’alineació 
obligada de la tanca i el límit entre l’espai privat i l’espai públic o el sòl no urbanitzable. 

Art. 28 - Elements de les parts de l’àmbit de protecció 

1. Els elements de les parts de l’àmbit de protecció són cadascun dels integrants simples en 
què aquesta part es pot descompondre, per a la seva anàlisi i per establir la seva 
protecció. 

2. Es defineixen com a elements de les parts de l’àmbit de protecció els següents: 

a. En l’edifici o element principal i edificis complementaris: 

− Volumetria, definida com l’espai que té per límits les superfícies exteriors de 
l’edifici o de l’element. 

− Perímetre, definit com el contorn de la figura plana que ocupa l’edificació en 
planta baixa, o l’element en contacte amb el terreny. 

− Coberta, definida com la superfície exterior de cobriment superior de l’edifici o 
element. Inclou: 

− La forma com a aparença externa 

− El material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 

− El color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la 
textura 

− Façanes, definides com els paraments que limiten el volum exterior de l’edifici o 
de l’element. Inclou: 

− la composició com a combinació dels diferents elements dins d’una 
geometria (eixos, alineacions de llindes i/o ampits, degradació d’obertures, 
proporció buit-ple, seriació, etc.) 

− els oficis com a parts realitzades expressament per artesans o industrials 
com el fuster, el ferrer, el pintor, el picapedrer, el ceramista, etc. 

− el material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 
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− la textura com a qualitat referida als acabats superficials resultants dels 
materials utilitzats 

− el color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la 
textura 

− Estructura portant, definida com el conjunt dels elements constructius que 
són necessaris per garantir l’estabilitat de l’edifici. 

− Estructuració funcional, definida com tot el que fa referència a la 
composició arquitectònica en planta i en secció de l’edifici. 

− Espais interiors, definits com els àmbits o successió d’ambients continguts 
dins l’edifici i limitats per paraments exteriors. 

b. En l’espai lliure i entorn: 

− Relació, definida com la connexió existent entre l’espai lliure i l’edifici principal. 

− Organització, definida com la forma o composició amb la qual està distribuït 
l’espai lliure. 

− Elements, definits com els components de l’espai lliure situats segons 
l’organització d’aquest espai lliure. 

Art. 29 - Definició de les categories de protecció 

Per a cada element de les parts de l’àmbit de protecció s’estableix alguna de les categories de 
protecció següents: 
 
− Categoria de Manteniment (MA) 
Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Manteniment quan per 

a aquest element es prescrigui que resti en el mateix estat actual, sense que s’alteri, es malmeti, 

destrueixi o es perdi. Per als elements inclosos en aquesta categoria, s’admeten exclusivament les 

accions constructives definides en l’article 30 com: Consolidació, Reparació, Restitució i Instal·lació. 

 
− Categoria de Respecte (R) 
Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Respecte quan per a 

aquest element es prescrigui l’aplicació de les mateixes pautes compositives, tipològiques 

estructurals, formals o cromàtiques, contingudes en l’element actual. Per als elements inclosos en 

aquesta categoria de protecció, s’admeten totes les accions constructives definides en l’article 30. 

 
− Categoria de Substitució (S) 
Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Substitució quan per a 

aquest element es prescrigui la possibilitat de ser canviat o substituït en la seva totalitat sense que es 

malmetin la resta d’elements del mateix àmbit de protecció que estiguin inclosos en les categories de 

Manteniment, de Respecte o de Modificació. Per als elements inclosos en aquesta categoria de 

Protecció, s’admeten totes les accions constructives definides en l’article 30. 
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Art. 30 - Accions constructives 
Dins el marc d’intervenció en els béns a protegir, s’estableixen les següents accions constructives: 

a. Consolidació: 

Es defineix com a consolidació tota acció constructiva encaminada a fer més sòlides les 
parts de l’àmbit de protecció o els elements de què es componen, i que sigui capaç de 
contribuir a la seva durabilitat sense que signifiqui cap alteració dels seus valors. 

Els mínims termes en què s’entén aquesta acció són els de garantir l’estabilitat estructural 
i/o l’estanquitat als agents, tant exteriors com interiors. 

Es distingeixen dos tipus de Consolidació: 

a.1. Consolidació provisional, consistent en tota acció constructiva destinada a garantir 
temporalment l’estabilitat i l’estanquitat de les parts de l’àmbit de protecció o dels 
elements de què es compon. 

a.2. Consolidació definitiva, consistent en tota acció constructiva destinada a garantir de 
forma perdurable l’estabilitat i l’estanqueïtat de les parts de l’àmbit de protecció o 
dels elements de què es compon. 

b. Reparació: 

Es defineix com a reparació tota acció constructiva destinada a posar en bon estat 
aquells elements de què es compon cada una de les parts de l’àmbit de protecció que 
han sofert un dany o destrucció parcial, contribuint a millorar la seva funció, el seu 
acabat o el seu aspecte estètic, fent que es posin de manifest, sense alterar-se, els seus 
valors reconeguts. 

c. Restitució: 

Es defineix com a restitució tota acció constructiva destinada a retornar a l’estat i/o 
forma que abans tenien els elements de què es compon cada una de les parts de l’àmbit 
de protecció que han desaparegut, sense que l’acció signifiqui cap alteració dels seus 
valors actuals i dintre del respecte a la seva pròpia evolució al llarg de la història. 

Qualsevol acció d’aquest tipus ha d’anar acompanyada d’un estudi històric-arqueològic-
arquitectònic que determini l’evolució constructiva i cronològica del bé per tal que es 
pugui comprovar que el projecte és respectuós amb els valors originals del bé. 

d. Instal·lació: 

Es defineix com a instal·lació tota acció constructiva destinada a muntar elements tècnics 
de climatització, electricitat, lampisteria, gas, protecció, salubritat, transport o 
audiovisuals, etc. per a un ús o servei en alguna de les parts de l’àmbit de protecció o 
elements d’aquest àmbit, sense que l’acció signifiqui cap alteració dels seus valors. 

e. Reforma: 

Es defineix com a reforma tota acció constructiva destinada a modificar les parts de 
l’àmbit de protecció i/o els elements de què es componen i/o les seves relacions, per 
donar-los una nova forma, disposició i/o condició especial, amb l’intent de contribuir al 
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seu millorament sense que es malmetin els valors que se’ls han reconegut. Aquesta acció 
constructiva pot incloure les accions definides com a Consolidació, Reparació, Restitució 
i Instal·lació. 

Art. 31 - Condicions específiques d’ordenació, d’edificació i ús 

Per a cada bé a protegir les condicions d’ordenació, edificació i ús s’estableixen en tres fitxes: 

1. Delimitació de l’àmbit de protecció  E: 1/1.000 

2. Determinacions normatives. Categories de protecció 

3. Determinacions normatives. Condicions específiques d’ordenació, edificació i ús 
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EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE
ESPAI LLIUREPROTECCIÓ

Art. 32 - Condicions específiques d’ordenació, d’edificació i ús per a la Torre de Viladellops 
(E1) 

 

TORRE DE VILADELLOPS 
 E-1 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: 1/1000 
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TORRE DE VILADELLOPS 
 E-1 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 2 
 

EDIFICI PRINCIPAL EDIFICIS COMPLEMENTARIS 
VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 M    

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M    

COBERTA  COBERTA 
FORMA M  FORMA  

MATERIAL R  MATERIAL  
COLOR R  COLOR  
FAÇANES  FAÇANES 
COMPOSICIÓ M  COMPOSICIÓ  

OFICIS R  OFICIS  
MATERIAL R  MATERIAL  
TEXTURA R  TEXTURA  
COLOR R  COLOR  
ESTRUCTURA PORTANT  ESTRUCTURA PORTANT 
 M    

ESTRUCTURA FUNCIONAL  ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 M    

ESPAIS INTERIORS  ESPAIS INTERIORS 
     

 

ESPAI LLIURE 

RELACIÓ  ELEMENTS 
 M   2 xiprers R 

ORGANITZACIÓ    
 R    
 

M CATEGORIA DE MANTENIMENT R CATEGORIA DE RESPECTE   
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TORRE DE VILADELLOPS E-1 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ, D’EDIFICACIÓ I D’ÚS 3 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

La Torre de Viladellops està declarada monument històric que forma part dels béns culturals d’interès 
nacional (BCIN), màxima categoria de protecció prevista per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català. 
Qualsevol intervenció a la Torre de Viladellops estarà subjecte al contingut de l’esmentada llei i 
específicament el que determini el seu article 35.  
a)  La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar 

els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, 
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar 
determinats elements o èpoques. 

b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i 
arqueològiques del bé.  

c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, volumètriques i 
morfològiques més remarcables del bé. 

d)  És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s'utilitzin 
parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat històrica. 

e)  És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que 
l'eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les 
parts que hagin d'ésser eliminades. 

f)  És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i 
cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n'alterin greument la 
contemplació. 

Igualment és d’aplicació, per al seu entorn, el que segueix: 
El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció 
dels béns immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d'interès nacional és prohibit 
qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia 
del territori i qualsevol abocament d'escombraries, runa o deixalles. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 
 

ÚS GLOBAL O PREDOMINANT SOCIOCULTURAL (12) 

USOS PROHIBITS Tots els usos de l’article 62 del POUM excepte l’ús 
predominant 

 
Les determinacions normatives contingudes en les fitxes 2 i 3 no són vinculants. Pel fet que està 
declarat BCIN les intervencions que es puguin dur a terme han de ser en base a un estudi històric-
arquitectònic del monument i en concret, dels elements del monument on es pretengui intervenir. 
Els projectes han de ser coherents amb l’estudi esmentat. La Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural valorarà la intervenció, d’acord amb la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 
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Art. 33 - Condicions específiques d’ordenació, d’edificació i ús per a la Casa Gran (E2) 
 

LA CASA GRAN 
 E-2 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ESPAI LLIUREPROTECCIÓ

E: 1/1000 
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LA CASA GRAN E-2 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 2 
 

EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 M   R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA M  FORMA R 

MATERIAL R  MATERIAL R 
COLOR R  COLOR R 
FAÇANES  FAÇANES 
COMPOSICIÓ R  COMPOSICIÓ R 

OFICIS R  OFICIS R 
MATERIAL R  MATERIAL R 
TEXTURA R  TEXTURA R 
COLOR R  COLOR R 
ESTRUCTURA PORTANT  ESTRUCTURA PORTANT 
 R   R 

ESTRUCTURA FUNCIONAL  ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 R   R 

ESPAIS INTERIORS  ESPAIS INTERIORS 
 R   R 

 

ESPAI LLIURE 
 RELACIÓ  ELEMENTS 
 M   Palmeres R 

ORGANITZACIÓ   Templet R 
 R    
 

M CATEGORIA DE MANTENIMENT R CATEGORIA DE RESPECTE   
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LA CASA GRAN E-2 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ, D’EDIFICACIÓ I D’ÚS 3 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Conjuntament amb les determinacions normatives contingudes en la fitxa 2 es fixen les següents 
condicions específiques: 

a. Es conservaran tots els elements constructius i ornamentals que formen el portal d’entrada de 
l’accés sud. 

b. Són d’obligat manteniment els elements constructius o decoratius següents: 

- Elements de pedra com cantoneres, brancals i llindes d’obertures, arcades, etc. 

- Rellotges de sol 

- Espadanya de la façana nord 

- Elements decoratius com gerros de ceràmica i coronaments de ceràmica vidriada 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 
 

ÚS GLOBAL  
O PREDOMINANT 

HABITATGE UNIFAMILIAR I BIFAMILIAR 
D’acord amb el nombre màxim que s’estableix en el 
POUM 

USOS PERMESOS O COMPATIBLES ÚS HOTELER 
D’acord amb el Decret 183/2010, de 23 de novembre, 
d’establiments d’allotjament turístic, limitat a les 
modalitats d’hotels i establiments de turisme rural. 
ÚS DE RESTAURACIÓ 
D’acord amb el Decret 317/1994 de 4 de novembre, 
pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la 
classificació dels establiments de restauració. 
ÚS SOCIOCULTURAL 
Activitats culturals i de relació social i religiosa. 
ÚS D’ESTACIONAMENT 
Limitat a l’aparcament privat i/o comunitari. 

USOS PROHIBITS Tots els usos de l’article 62 del POUM excepte els usos 
predominants i compatibles. 
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EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE
ESPAI LLIUREPROTECCIÓ

Art. 34 - Condicions específiques d’ordenació, d’edificació i ús per a la Capella de Sant 
Joan de Viladellops (E3) 

 

CAPELLA DE SANT JOAN DE VILADELLOPS E-3 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ 1 
 

 

E: 1/1000 
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CAPELLA DE SANT JOAN DE VILADELLOPS 
 E-3 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 2 
 

EDIFICI PRINCIPAL EDIFICIS COMPLEMENTARIS 
VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 M    

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M    

COBERTA  COBERTA 
FORMA M  FORMA  

MATERIAL M  MATERIAL  
COLOR M  COLOR  
FAÇANES  FAÇANES 
COMPOSICIÓ M  COMPOSICIÓ  

OFICIS R  OFICIS  
MATERIAL R  MATERIAL  
TEXTURA R  TEXTURA  
COLOR R  COLOR  
ESTRUCTURA PORTANT  ESTRUCTURA PORTANT 
 M    

ESTRUCTURA FUNCIONAL  ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 M    

ESPAIS INTERIORS  ESPAIS INTERIORS 
 M    

 

ESPAI LLIURE 
 RELACIÓ  ELEMENTS 
 M   Arbres R 

ORGANITZACIÓ    
 R    
 

M CATEGORIA DE MANTENIMENT R CATEGORIA DE RESPECTE   
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CAPELLA DE SANT JOAN DE VILADELLOPS E-3 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ, D’EDIFICACIÓ I D’ÚS 3  

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Conjuntament amb les determinacions normatives contingudes en la fitxa 2, es fixen les següents 
condicions específiques: 

a) Dins de l’àmbit de protecció, a més de l’arbrat existent, es conservaran els murs de pedra i els 
elements de mobiliari existents. 

b) La possible delimitació de l’espai privat i de l’espai públic només es podrà fer a través de 
plantacions lineals d’arbrat o amb la col·locació de fitons o guardarodes de pedra de forma 
troncocònica, similars als existents en els espais centrals del nucli rural. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 
 

ÚS GLOBAL  
O PREDOMINANT 

ÚS SOCIOCULTURAL (12) 
Activitats culturals i de relació social i religiosa 

USOS PROHIBITS Tots els usos de l’article 62 del POUM excepte l’ús predominant. 
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ZONA D’EDIFICACIONS D’ORIGEN RURAL (Clau 9V2) 

Art. 35 - Definició de zona 

1. Comprèn els terrenys de sòl urbà consolidat i no consolidat on s’emplacen construccions 
d’origen rural i dependències agrícoles complementàries que s’han aixecat sense estar 
subjectes a una ordenació urbana prefixada. També comprèn els espais lliures privats a 
l’entorn de les construccions que complementen els usos agrícoles originals i els terrenys 
en què s’admeten noves construccions. 

2. Dins de la zona d’edificacions d’origen rural es distingeixen les edificacions condicionades 
al manteniment de forma de la resta d’edificacions. 

3. Es defineix com a manteniment de forma, a efectes de la present normativa, la no 
alteració de l’aparença externa de l’edificació, concretada en el manteniment del 
perímetre i el volum, així com quan específicament s’indiqui, en el manteniment dels 
espais buits i plens i de l’ordre compositiu i tipològic. 

Art. 36 - Condicions d’ordenació, d’edificació i ús 

A efectes de la regulació d’aquesta zona s’estableixen: 

a. Condicions comunes d’ordenació i edificació. 

b. Condicions comunes d’ús. 

c. Condicions específiques d’ordenació i edificació per a cada una de les edificacions 
subjectes a manteniment de forma identificades amb la Clau MF i numerades de l’1 
al 9. 

d. Condicions específiques d’ús per a les edificacions situades en la parcel·la ocupada 
per l’edifici MF-6. 

Art. 37 - Condicions comunes d’ordenació i edificació 

1. El tipus d’ordenació de l’edificació és el de definició volumètrica. 

2. En els plànols d’ordenació es defineixen: 

- Perímetre màxim o obligat de l’edificació 

- Alineació obligada de l’edificació 

- Alineació obligada de la tanca 

- Nombre màxim de plantes de cada edificació 

- Edificis subjectes a la condició de manteniment de forma 

- Nombre màxim d’habitatges admès en cada parcel·la 

- Estructura parcel·lària amb condició d’indivisible 
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3. S’estableix com a parcel·lació obligada la grafiada en els plànols d’ordenació on es 
defineix per a cada parcel·la la superfície mínima, la seva forma, la longitud mínima de 
façana i l’ocupació màxima. 

4. L’espai lliure privat entre edificacions mantindrà el seu caràcter de no edificable, tot i que 
s’admeten construccions complementàries en planta baixa de superfície inferior al 3% de 
la parcel·la i d’alçada inferior a 3 m. 

L’espai lliure conservarà en tot cas l’arbrat i la vegetació existent. 

5. El nombre màxim de plantes de l’edificació definit en els plànols d’ordenació correspon a 
les alçades reguladores màximes següents: 

 PB  4,50 m 

 PB+1 7,00 m 

En relació amb l’alçada màxima i nombre de plantes serà d’aplicació el que determina 
l’article 147 de les Normes Urbanístiques del POUM. 

6. La situació dels habitatges admesos en cada parcel·la es farà condicionada al 
manteniment dels habitatges existents sensiblement en el seu emplaçament actual. 

7. Constructivament i compositivament, les noves construccions i les obres de rehabilitació 
s’ajustaran a les condicions següents: 

a. Els projectes analitzaran el seu emplaçament i la relació amb les edificacions 
preexistents d’origen rural, especialment les característiques volumètriques i 
compositives, els elements arquitectònics, els materials, les textures i el color. 
Les propostes arquitectòniques s’integraran en l’ambient que conformen les 
edificacions existents. En aquest sentit, les edificacions que es situïn sobre 
construccions existents mantindran les estructures que no siguin ruïnoses integrant-les 
en l’edificació resultant de forma que constitueixi una peça arquitectònicament 
compacta i integrada. 

b. A l’efecte de complimentar la integració ambiental esmentada els projectes que es 
presentin inclouran en la seva documentació l’anàlisi esmentat, acompanyat de la 
corresponent documentació fotogràfica, així com la justificació de la solució de 
disseny adoptada en relació amb els aspectes més rellevants de la seva composició, 
volum, elements arquitectònics, materials, textures i color. 

c. Les cobertes seran inclinades de teula aràbiga de color tradicional amb un pendent 
màxim del 30%. Dins del compliment general d’aquesta condició, s’admet la 
formació de terrats plans com a elements complementaris de la coberta inclinada 
bàsica de les construccions d’aquesta zona. 

d. Les obertures es compondran sobre eixos verticals coincidents, amb la component 
vertical de major dimensió que l’horitzontal, i en cada planta una superfície 
d’obertures menor que la resta de parament de façana. 
S’exceptuen d’aquesta regla les obertures de la planta baixa que la seva funció 
específica no permeti el compliment.  

e. Els ràfecs no podran tenir una volada de més de 60 cm del pla de façana. 
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f. Els elements arquitectònics i els materials de façana i de coberta que s’utilitzin seran 
preferentment els tradicionals i, en tot cas, s’hauran d’integrar en l’edificació rural 
preexistent. 
En l’aplicació d’aquest criteri, no s’admet la utilització exterior dels següents 
materials: 

- maó vist com a material bàsic de paraments 

- aplacats de ceràmica, pavès vitri o panells prefabricats, com a revestiment 
principal 

- imitacions de pedra en arrebossat i pintats 

- acabats de façana amb tons estridents o molt foscos 

g. En els edificis subjectes a manteniment de forma (Clau MF) només s’admeten els 
cossos sortints existents. En la resta d’edificacions, únicament s’admeten els cossos 
sortints oberts, tipus balcó, amb volada màxima de la llosana de 0,45 m, llargada 
màxima d’1,50 m, i baranes bàsicament formades de barrots verticals o amb motius 
ornamentals senzills. 

8. En tots aquells aspectes no contemplats en aquesta normativa seran d’aplicació les 
determinacions contingudes en el Capítol Sisè, Secció primera de les Normes 
Urbanístiques del POUM. 

Art. 38 - Condicions comunes d’ús 

1. Les condicions d’ús contingudes en el present article són d’aplicació en totes les unitats de 
la zona a excepció de la unitat ocupada per l’edifici MF-6 per a la qual s’estableixen en 
l’article 40 les condicions específiques d’ús. 

2. L’ús global o predominant és el d’habitatge unifamiliar o bifamiliar. 

3. Es consideren usos permesos o compatibles els següents: 

- Ús hoteler, d’acord amb el Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments, 
d’allotjament turístic limitat a la modalitat d’establiment de turisme rural. 

- Ús de restauració, d’acord amb el Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel qual 
s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de 
restauració. 

- Ús comercial, d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 23 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, limitat a petits establiments comercials de superfície de 
renda o de prestació de serveis igual o inferior a 100 m² situada en planta baixa. 

- Ús industrial en la categoria Indústria Artesanal regulada en l’article 81 de les Normes 
Urbanístiques del POUM. 

- Ús d’estacionament, limitat a l’aparcament privat i/o comunitari. 

4. Es consideren usos prohibits tots els usos continguts en l’article 62 de les Normes 
Urbanístiques del POUM que no s’han definit, ni en el present article ni en les condicions 
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específiques d’ús dels articles precedents, com a usos globals o predominants, o 
permesos o compatibles. 

Art. 39 - Condicions específiques d’ordenació i d’edificació 

Per a cada una de les edificacions subjectes a manteniment de forma, amb Clau MF i numerades de 
l’1 al 9, s’estableix en les 9 fitxes que segueixen, la delimitació de l’àmbit de manteniment de forma 
i les condicions específiques d’ordenació i d’edificació. 

En la fitxa MF-6 corresponent al celler de La Casa Gran, s’inclouen també les condicions 
específiques d’ordenació per a l’edificació en planta baixa, que es permet construir adossada a la 
cara nord del celler (MF-6). 
 
 

CAL SALVADOR MF-1 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es mantindrà l’ordre compositiu de la façana principal composta sobre tres eixos verticals, així 
com els espais buits i plens que conformen el mur i les obertures. Es respectarà l’ordre 
compositiu de la façana orientada al camí. 

4. Es respectarà la sobrietat dels elements arquitectònics tals com la llosana del balcó i la barana 
de barrots senzills i dels acabats com la textura llisa i el color clar de la gamma dels blancs. 
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 MF-2 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es respectaran les façanes planes actuals amb major proporció dels espais plens sobre els 
buits, així com els acabats amb textura llisa i color clar de la gamma dels blancs. Es 
respectarà també la senzillesa dels pocs elements arquitectònics existents, en especial les 
llosanes dels balcons i les baranes de barrots senzills. 

 

CAL TOMÀS MF-3 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  
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CAL TOMÀS MF-3 

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es respectaran les façanes planes actuals, amb major proporció dels espais plens sobre els 
buits, així com els acabats amb textura llisa i color clar de la gamma dels blancs. 

 
 

 
MF-4 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es mantindrà l’ordre compositiu de la façana principal composta sobre tres eixos verticals, així 
com els espais buits i plens que conformen el mur i les obertures. 

4. Es respectarà la sobrietat dels elements arquitectònics tals com la llosana del balcó i la barana 
de barrots senzills i dels acabats com la textura llisa i el color clar de la gamma dels blancs. 
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MF-5 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es mantindrà l’ordre compositiu de la façana principal composta sobre dos eixos verticals, així 
com els espais buits i plens que conformen el mur i les obertures. 

4. Es respectarà la sobrietat dels elements arquitectònics tals com les llosanes dels balcons, les 
baranes de barrots senzills, les cantoneres de pedra i dels acabats com la textura llisa i el color 
clar de la gamma dels blancs. 

 

CELLER DE LA CASA GRAN MF-6 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  
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CELLER DE LA CASA GRAN MF-6 

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria del celler, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre del celler, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta. 

3. El cos de porxo davanter de la bàscula mantindrà l’ordre compositiu de les seves façanes, així 
com els espais buits i plens de les dues façanes laterals. Es respectaran els elements 
arquitectònics i ornamentals tals com: cornises, regruixos, simulació de pedres cantoneres, 
guarda-rodes, i frontal i pica de la font existent. Igualment, es respectarà l’embigat i enllatat 
del sostre interior del porxo. 

4. La façana lineal del celler unificarà la textura i el color del seu acabat seguint el criteri de 
respecte ambiental, el qual també serà d’aplicació en les obertures, sense que això impedeixi 
que s’adeqüin als usos admesos i a les necessitats funcionals d’aquests. 

5. L’edificació en planta baixa que es permet construir o reformar adossada a la cara nord del 
celler (MF-6) mantindrà les característiques formals del celler, admetent-se que la seva alçada 
sigui fins a 4 m, mesurats des del nivell de la planta que tingui la consideració de planta baixa 
fins a sota del ràfec. 

 
 

 
MF-7 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  
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MF-7 

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es mantindrà l’ordre compositiu de la façana principal composta sobre tres eixos verticals, així 
com els espais buits i plens que conformen el mur i les obertures. 

4. Es respectarà la textura i el color de la pedra natural de les façanes, els brancals i els arcs de 
maó de les obertures, els ràfecs i la forma de les xemeneies. 

 

 
MF-8 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es respectaran les façanes planes actuals, amb major proporció dels espais plans sobre els 
buits, així com els acabats amb textura llisa i color clar de la gamma dels blancs. 
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MF-9 

 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE MANTENIMENT DE FORMA  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

1. Es mantindrà la volumetria de la masia, consistent en l’espai que té per límits les superfícies 
exteriors de l’edificació, incloent la forma i material de la coberta. 

2. Es mantindrà el perímetre de la masia, consistent en el contorn de la figura plana que ocupa 
l’edificació en planta baixa. 

3. Es respectarà l’ordre compositiu de les façanes, la textura i el color de la pedra dels paraments 
i els brancals, llindes, arcs i cantoneres de pedra. 

Art. 40 - Condicions específiques d’ús per a les edificacions situades en la parcel·la 
ocupada per l’edifici MF-6 

1. Ús global o predominant és el de celler que comprèn les activitats de primera 
transformació destinades a elaboració, envelliment o maduració de begudes alcohòliques 
fermentades que es coneixen com a cellers o caves, limitats a una superfície igual o 
inferior a 1.000 m². 

2. Es considera ús permès o compatible l’ús comercial d’acord amb el Decret Llei 1/2009 
de 23 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, limitats a petits 
establiments comercials de superfície de venda o de prestació de serveis igual o inferior a 
100 m². 

3. La resta d’usos continguts en l’article 62 de les Normes Urbanístiques del POUM es 
consideren usos prohibits. 
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CAPÍTOL VII.  REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ INCLÒS EN EL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
DELIMITAT 

Art. 41 - Polígon d’actuació urbanística 

1. Amb l’objectiu de desenvolupar les determinacions establertes en la present Modificació 
puntual del POUM i fer efectives les cessions previstes en sòl urbà, es delimita un únic 
polígon d’actuació urbanística denominat PAU-16 Viladellops. 

2. L’objectiu fonamental del Polígon d’Actuació 16 és executar i completar la urbanització i 
fer efectives les cessions per a sistemes urbanístics. 

Art. 42 - Àmbit 

En els plànols 11, 12 i 13 de la present Modificació puntual es delimita l’àmbit de sòl urbà no 
consolidat que constitueix el Polígon d’Actuació Urbanística núm. 16 PAU-16 Viladellops i que té 
una superfície discontínua de 22.942 m². 

Art. 43 - Condicions d’ordenació, edificació i ús 

1. L’ordenació grafiada en els plànols 11 i 12 de la present Modificació puntual és 
vinculant. 

2. El tipus d’ordenació de l’edificació serà segons ordenació volumètrica. 

3. Seran d’aplicació segons correspongui per a cada sistema i zona, el que es determina en 
els capítols IV, V i VI de les present normes urbanístiques. 

4. Paràmetres 

Sistemes: 

Sistema viari (Clau V) ....................................................  4.150 m² (18,09%) 

Sistema d’espais lliures públics (Clau P) ..........................  2.350 m² (10,24%) 

Sistema de serveis tècnics (Clau S) ..................................  176 m² (0,77%) 

Superfície total per a sistemes ........................................  6.676 m² (29,10%) 

Zones: 

Zona d’edificis a protegir (Clau 9V1) ..............................  3.652 m² (15,92%) 

Zona d’edificacions d’origen rural (Clau 9V2) .................  12.614 m² (54,98%) 

Superfície total d’aprofitament privat ...............................  16.266 m² (70,90%) 

Superfície PAU núm. 16 .......................................................  22.942 m² (100,00%) 
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Sostre màxims: 

Zona d’edificis a protegir (Clau 9V1) ..............................  2.786 m²  

Zona d’edificacions d’origen rural (Clau 9V2) .................  7.189 m²  

Total sostre ..................................................................  9.975 m²  

Coeficient d’edificabilitat brut ...............................................  0,435 m² st/m² sòl 

Nombre màxim d’habitatges ................................................  30 

Art. 44 - Cessions 

En el marc d’aquest polígon d’actuació s’ha de cedir gratuïtament el sòl reservat pel planejament 
destinat a sistemes. 

Art. 45 - Condicions de gestió i execució 

S’estableixen les següents condicions de gestió i execució: 

1. El desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació comportarà la redacció dels 
projectes de reparcel·lació i urbanització corresponents. 

2. El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

3. El projecte d’urbanització contindrà les determinacions gràfiques i escrites de la proposta 
de Modificació del POUM i especialment el que s’estableix en els articles 11, 18, 19 i 20 
de les presents normes urbanístiques. 

4. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris que hi estan inclosos 
es facin càrrec dels costos d’urbanització del Sistema viari, Sistema d’espais lliures i del 
Sistema de serveis tècnics corresponent a la depuradora d’aigües residuals. 
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CAPÍTOL VIII. MODIFICACIONS EN RELACIÓ AMB EL CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

Art. 46 - Correcció, ajustament i desenvolupament 

La present Modificació del POUM d’Olèrdola en el nucli rural de Viladellops, corregeix, ajusta i 
desenvolupa, dins de l’àmbit de Viladellops, les determinacions contingudes en el Catàleg de Béns 
Protegits integrat en el POUM d’Olèrdola. 

Art. 47 - Torre de Viladellops, Capella de Sant Joan de Viladellops i Centre de Viladellops 

1. Les determinacions normatives contingudes en la fitxa núm. 6 del Catàleg: Torre de 
Viladellops, queden modificades pel contingut de l’article 32 i concordants de les presents 
Normes Urbanístiques. 

2. Les determinacions normatives contingudes en la fitxa núm. 30 del Catàleg: Capella de 
Sant Joan de Viladellops, queden modificades pel contingut de l’article 34 i concordants 
de les presents Normes Urbanístiques. 

3. Les determinacions normatives contingudes en la fitxa núm. 33 del Catàleg: Centre de 
Viladellops queden modificades pel contingut dels articles 33 i 39 i concordants de les 
presents Normes Urbanístiques. 
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CAPÍTOL IX. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Art. 48 - Regulació del sòl no urbanitzable comprès dins l’àmbit 

El sòl comprès dins l’àmbit de la present Modificació del POUM d’Olèrdola en el nucli rural de 
Viladellops estarà subjecte a les determinacions que estableix el POUM vigent en sòl no 
urbanitzable, sòls de valor agrícola preferent (Clau 24a). 
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CAPÍTOL X.  REGULACIÓ DE LES ACTUACIONS A L’ÀMBIT DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC 
SANT JOAN DE VILADELLOPS 

Art. 49 - Àmbit 

Qualsevol actuació que es realitzi dins de l’àmbit grafiat en vermell en el plànol que s’adjunta al 
present article estarà subjecte a les determinacions dels articles 50, 51 i 52. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 50 - Actuacions que comportin moviments de terra sota nivell de rasant 

1. Qualsevol actuació que impliqui moviment de terres en el subsòl de l’àmbit arqueològic 
estarà subjecte prèviament a l’execució de sondeigs arqueològics a càrrec del promotor. 

Per a l’inici dels sondeigs s’ha d’obtenir la corresponent llicència municipal en la sol·licitud 
de la qual hauran de figurar les característiques de les obres que es volen executar 
concretades amb una memòria descriptiva i els plànols necessaris de les actuacions de 
buidat, excavació, rebaix, terraplenat, cales d’exploració, clavegueram i qualsevol altre que 
pugui afectar directament o indirecta el subsòl. 

Per a la realització d’aquesta intervenció arqueològica preventiva s’ha d’obtenir també la 
coresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa el decret 78/2002 del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic. Un cop finalitzada la intervenció, el seu 
tècnic director contractat per la propietat emetrà l’informe corresponent. 

Excepcionalment s’eximirà d’aquest tràmit aquelles actuacions on documentalment es tinguin 
referències fiables de la inexistència o desaparació d’elements arqueològics de valor, i en tot 
cas previ informe vinculant del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

2. En el supòsit que els sondeigs arqueològics resultin negatius es podrà tramitar la 
corresponent llicència municipal, previ informe favorable de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

3. En el supòsit que els sondeigs arqueològics resultin positius la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la vista dels informes 
de resultats emesos pel tècnic director de l’excavació i pels tècnics que l’administració 
municipal consideri més adients, justificarà a través d’informe la necessitat que l’Ajuntament 
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denegui les obres o les autoritzi totalment o parcialment. Aquest informe pot exigir, com a 
condició per a l’execució de les obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic 
complementari. 

4. L’Ajuntament, en funció de la tramitació esmentada, podrà denegar o atorgar la llicència 
d’obres amb les condicions que estimi  oportunes i d’acord amb la legislació vigent. En tot 
cas notificarà l’actuació al Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

5. Els propietaris o promotors de les obres hauran de comunicar a l’Ajuntament la data d’inici 
de les obres amb set dies d’antel·lació i permetran les inspeccions que l’Ajuntament estimi 
oportunes. 

6. Al finalitzar les tasques arqueològiques complementàries sota la direcció del tècnic 
competent que contracti la propietat, aquest emetrà l’informe de resultats. La Direcció 
General del Patromoni Cultural de la Generalitat de Catalunya emetrà informe en funció 
dels nous resultats assolits i justificarà a través d’informe la necessitat que l’Ajuntament 
denegui les obres o les autoritzi totalment o parcialment. 

Art. 51 - Actuacions que no comportin moviments de terra sota nivell de rasant 

1. Les actuacions en l’àmbit arqueològic que no impliquin moviments de terres en el subsòl 
estaran subjectes a l’informe previ dels tècnics municipals i de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya en el qual es motivarà la necessitat de 
realitzar sondeigs i/o excavacions arqueològiques. 

2. En cas que es justifiqui la necessitat de fer sondeigs caldrà que siguin realitzats en un termini 
màxim de dos mesos a comptar des del moment que el promotor posi el solar a disposició, 
tindran una durada màxima de vint dies i aniran a càrrec del promotor, i sota la direcció 
d’un tècnic arqueològic competent. 

3. En funció de si els resultats dels sondeigs són positius o negatius s’actuarà d’acord amb els 
criteris i tràmits previstos en l’article 50 de la present normativa. 

Art. 52 - Legislació 

1. En tot cas seran d’estricte compliment les determinacions contingudes en la Llei del patrimoni 
cultural català 9/1993, de 30 de setembre, i el Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic, aprovat pel Decret 78/2002 de 5 de març. 

 
 

Vilafranca del Penedès, abril de 2011 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 
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