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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL PRIMER. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL I APLICACIÓ DEL 
POUM. 
 
Article 1. Àmbit territorial  

 
1. L’objecte del POUM, del que són part aquestes Normes, és l’ordenació urbanística de la 

totalitat del terme municipal d’Olèrdola. El POUM s’ha tramitat d’acord amb el Decret 
Legislatiu 1/1990 en quant a l’Avanç de Planejament, i, a partir del document d’aprovació 
inicial, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant LUC o Llei d'Urbanisme). 

 
2. Les normes urbanístiques, juntament amb la resta de documents exigits per l’article 59 de 

la Llei d’Urbanisme, integren el POUM del territori a què es refereix l’apartat 1 d’aquest 
article. 

 
3. En allò no previst en aquestes normes i en els altres documents del POUM, és d’aplicació, 

la normativa general vigent en matèria d’urbanisme, medi ambient, activitats i conservació 
de la natura, i d’altres normes complementàries. 

 
4. L’ús i ordenació del territori del terme municipal seran regulats exclusivament per les 

determinacions del POUM, i només podran ser desenvolupats mitjançant els procediments 
que determina  la vigent LUC. Qualsevol altra disposició haurà de ser concordant amb el 
que disposa el POUM. 

 
 
 
Article 2. Documentació que integra el POUM    
  
El POUM està integrat pels següents documents: 
 
1. Memòria i estudis complementaris 
2. Plànols d’informació i ordenació 
3. Normes Urbanístiques 
4. Catàleg de béns protegits 
5. Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 
6. Agenda i avaluació econòmica i financera 
7. Informe mediambiental 
8. Convenis urbanístics 
 

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola i l’empresa Promocions i Inversions 
Oliveres Rossell, S.L. relativa a finca del polígon industrial del Clot de Moja i finca 
polígon industrial BV-2119. 

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola i l’empresa Agrícola Rovira Carbonell, 
S.L. relativa a finques polígon industrial del Clot de Moja i finca “Lo Verdigue”. 

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola i l’empresa Ceràmiques Estructurals 
del Penedès, S.A. relativa al polígon industrial de la Bòbila. 

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola i diversos propietaris relatius a 
servitud d’aigües de finques del Bosc de Moja. 

• Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Olèrdola i l'empresa Uniland Cementera, S.A. 
per ampliació de pedrera.  

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, la Junta de Conservació del Polígon Industrial Sant Pere Molanta i les 
empreses propietàries dels terrenys situats dins l’àmbit del PAU núm.19. 

• Conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Olèrdola, el Sr. Pere Sadurní Vallès i 
Cerámicas Estructurales del Penedès, S.A. 
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Article 3. Àmbit temporal   
 

Aquest POUM, l’entrada en vigor del qual tindrà lloc al dia següent de la publicació de la seva 
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tindrà vigència indefinida, 
en tant que no es revisi segons lo previst en l’article següent. 
 
 
 
Article 4. Revisió del POUM     

 
1. La revisió del POUM en la seva globalitat, procedirà quan es doni alguna de les 

circumstàncies següents: 
 

a) Pel transcurs de dotze anys des de la seva entrada en vigor, termini que s’estableix 
com a mínim de vigència per al mateix. 

 
b) En els supòsits previstos en l’article 93.4 de la LUC. 

 
c) Quan es verifiquin alteracions o variacions substancials de les previsions de població, 

renta, ocupació, o creixement urbanístic en l’àmbit del POUM. 
 

d) Quan es produeixin modificacions del règim del sòl no urbanitzable que alterin 
l’estructura general i orgànica del territori. 

 
e) Quan se saturi en dues terceres parts les previsions del sòl urbanitzable del POUM. 
 
f) Quan resultin precises majors exigències d’equipaments comunitaris, a conseqüència 

del desenvolupament econòmic i social assolit. 
 

g) Si les previsions del POUM resultessin contradictòries amb les del Pla Director 
Urbanístic quan  s’aprovi. 

 
2. L’Agenda del POUM té una duració de 4 anys i haurà de ser revisada en finalitzar dit 

termini. 
 
3. El canvi de classificació del sòl no urbanitzable ha de tramitar-se mitjançant la revisió del 

Pla d’ordenació urban´stica municipal o bé a través de la seva modificació. 
 
 
 
Article 5. Modificació del POUM     

 
1. Sols podrà modificar-se el POUM, quan la variació de les seves determinacions no alterin 

la coherència entre previsions i ordenació, de manera que s’exigeixi una revisió global del 
mateix. 

 
2. Quan les circumstàncies ho facin necessari, es podrà modificar qualsevol element del 

POUM, tramitant el corresponent Projecte de Modificació del POUM, amb les restriccions 
introduïdes a l’apartat 3 de l’article anterior. 

 
3. Les propostes de modificació, s’hauran de basar en un estudi justificatiu de la modificació, 

de la seva incidència en l’ordenació general i la innecessarietat de revisió global del POUM. 
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4. L’Ajuntament podrà delimitar àmbits de pla especial a fi de descongestionar els sectors on 

es generin problemes de consolidació o densificació, o es malmeti el territori urbà, 
incrementant a tal fi, mitjançant operacions de reforma, les superfícies destinades a  vials o 
places públiques, d’esbarjo o expansió, centres culturals i docents, centres d’assistència i 
altres serveis d’interès públic i social sempre que no s'alterin ni els usos principals ni els 
aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del planejament. 

 
5. La tramitació de les propostes de modificació s’ajustarà al mateix procediment establert per 

a la formulació i aprovació del POUM, adequant-se en tot cas a l’establert a l’article 94 en  
relació als articles 58 i 59 de la Llei d’Urbanisme. 

 
6. No es consideraran modificació del POUM les variacions en la superfície de les zones i 

dels sectors de sòl urbanitzable quan responguin a ajustos deguts a la propietat i/o a 
elements de territori (masses arbòries, torrents, camins, línies de carena, i elements 
similars), i no suposin més de +/- 8% de la superfície fixada pel POUM. 

 
 
 
Article 6. Obligatorietat de l’observança del POUM i caràcter vinculant de les seves 
determinacions. 
 
1. Les determinacions del POUM vinculen a l’Administració i als particulars. 
 
2. Quan es pretengui realitzar obres o serveis disconformes amb el POUM, el municipi, a més 

d’emprendre l’actuació d’ofici que li correspon, podrà posar-ho en coneixement de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme per a què aquesta exerceixi, en el seu cas, les seves 
facultats. 

 
3. Es prohibeix totalment, i serà considerada nul·la de ple dret, qualsevol dispensa que es 

pugui concedir en el compliment del POUM, tant a favor de particulars com de 
l’Administració Pública. 

 
 
 
Article 7. Interpretació de les Normes     

 
1. Quan existeixin contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, s’atendrà a les 

previsions dels plànols d’escala més petita, és a dir, de major detall. 
 
2. En el suposat cas que es produeixin contradiccions en la regulació de les previsions de 

planejament entre els diferents documents que composen el POUM, es considerarà com a 
vàlida la determinació que impliqui menor edificabilitat, de major dotació per a espais 
públics i de major protecció ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada 
de les normes. 

 
3. En el supòsit que es doni un conflicte irreductible entre la documentació imperativa del 

planejament urbanístic i que no pugui ésser resolt atenent els criteris generals determinats 
per l’ordenament   jurídic, preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que el 
conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a 
la superfície real. 
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Article 8. Claus d’Identificació 
 
Als efectes previstos en aquest POUM, les claus d’identificació de les determinacions 
assignades als sòls que integren el territori objecte del planejament, s’expressen en el Títol III, 
Capítol 1er d’aquestes Normes. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT DEL POUM 
 
 
Article 9. Competència     

 
1. El desenvolupament d’aquest POUM a través dels instruments jurídic-urbanístics 

procedents, en raó a la classe de sòl i objectius perseguits, correspon  a la Corporació 
Municipal d’Olèrdola. 

 
2. L’Administració Pública podrà intervenir en el desenvolupament de sistemes o elements, 

respecte als quals té atribuïda competència. 
 
3. Els particulars podran promoure plans per al desenvolupament de les previsions d’aquest 

POUM. La Corporació Municipal facilitarà a les entitats, associacions i particulars, la 
participació i col·laboració en els procediments d’el·laboració i desenvolupament del 
planejament i acció urbanística. 

 
4. L’Administració actuant serà l’Ajuntament d’Olèrdola llevat que tingui aquesta condició un 

altre ens per aplicació de l’article 23 de la LUC. 
 
 
 
Article 10. Règim general   
 
1. Amb l’objectiu de complementar i desenvolupar les determinacions del POUM, es 

formularan plans parcials Urbanístics, Plans de Millora Urbana i plans especials Urbanístics 
d’acord amb l’establert a la Llei d’Urbanisme, Reglament  de la Llei d’Urbanisme i aquestes 
Normes. 

 
2. En els casos en què no calgui o no estigui prevista expressament la formulació d’algun 

d’aquests instruments de desenvolupament, les determinacions del POUM seran 
d'aplicació directa i immediata. 

 
3. A l’Agenda del POUM s’estableixen els terminis i prioritats per al desenvolupament de les 

seves determinacions. 
 
4. Per a completar la regulació urbanística es podran formular també amb caràcter optatiu els 

plans a que fa referència l’apartat 1. 
 
 
5. Els Plans i les altres actuacions urbanístiques que, en desenvolupament del POUM 

s’efectuïn, no contindran determinacions contràries al mateix. 
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Article 11. Instruments Urbanístics per al desenvolupament del POUM 
 

Els instruments urbanístics que s’estableixen per al desenvolupament del POUM són els 
previstos en la Llei d’Urbanisme per a cada un dels diferents sòls i fins i objectius a aconseguir. 
L’Ajuntament podrà aprovar ordenances d’edificació i/o urbanització per a regular aspectes no 
contemplats en aquest POUM, sense contradir-lo.  
 
 
 
Article 12. Desenvolupament del POUM en Sòl Urbà 
 
1. En sòl urbà per al desenvolupament del POUM podran redactar-se plans especials i de 

Millora Urbana, així com projectes d'urbanització, amb la comesa, atribucions, limitacions i 
documentació que amb caràcter general s’estableixi per als mateixos a la Llei d’Urbanisme, 
al Reglament de la Llei (RLUC) i en aquestes Normes.  

 
2. Serà obligatòria la formulació de projectes de reparcel·lació i projectes complementaris 

d’obres d’urbanització en els polígons expressament delimitats per aquest POUM. La 
formulació d’aquests projectes serà de la iniciativa privada excepte en els casos on sigui 
previst el sistema d’actuació per expropiació, o bé reparcel·lació, modalitat cooperació, on 
la iniciativa serà pública. Si transcorregut un any des de l’aprovació definitiva del POUM, la 
iniciativa privada no ha iniciat la tramitació dels esmentats projectes, quan li correspon, 
aquests podran ser formulats per l’Administració canviant-ne el sistema d’actuació 
mitjançant la tramitació prevista a l’article 113 de la LUC. 

 
 
 
Article 13. Desenvolupament del POUM en Sòl Urbanitzable 

 
1. Per al desenvolupament de les previsions d’aquest POUM en Sòl Urbanitzable, 

s’elaboraran plans parcials Urbanístics, que se subjectaran a les seves determinacions. 
L’aprovació definitiva d’aquests Plans és condició imprescindible per a la realització 
d’intervencions en el territori que gaudeixi d’aquesta classificació urbanística. 

 
2. En el plànol corresponent al desenvolupament del POUM (N.1. i N.2.) es conté la 

delimitació dels sectors, als efectes de redacció dels pertinents plans parcials. 
 
3. Els sectors de planejament parcial podran ser objecte de desenvolupament parcial per 

subsectors sempre que s’acompleixin les condicions de l’article 91 i concordants de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
4. Els plans parcials que contindran les determinacions i documents establerts per la Llei 

d’Urbanisme i Reglaments que la desenvolupen, inclouran com a mínim a més a més les 
següents: 

 
a) Tipus d’ordenació escollida dins dels regulats per aquestes Normes. 

 
b) Delimitació de la zona i en el seu cas, subzona, en què es divideixi el territori del pla 

parcial, segons les previsions d’aquest POUM. 
 

c) Condicions d’edificabilitat que, en el seu cas, completin les que es preveuen amb 
caràcter general en aquestes Normes. 

 
5. Quan el pla parcial no establís una detallada regulació d’usos, condicions d’edificabilitat, 

etc., s’aplicaran les definides en aquestes Normes.     
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Article 14. Desenvolupament del POUM en Sòl no Urbanitzable  
 

1. L’Administració podrà desenvolupar i completar les previsions d’aquest POUM sobre 
protecció de la Naturalesa. 

 
2. Les determinacions del POUM que regulen el Sòl no Urbanitzable, s’apliquen directa i 

immediatament. 
 
3. Es podran desenvolupar les previsions del POUM mitjançant plans especials que tinguin 

alguna de les següents finalitats: 
 

a) Protecció del paisatge. 
 
b) Protecció de les vies de comunicació. 

 
c) Protecció d’hortes, conreus i espais forestals. 

 
d) Millora del medi rural. 

 
e) Protecció hidrològica i ambiental del sòl i del subsòl. 

 
f) Els altres definits a l’article 67 de la Llei d’Urbanisme. 

 
4. En Sòl no Urbanitzable, els plans especials que es tramitin com a millora del nucli rural i 

natural, tindran com a objectiu comú, el manteniment de les característiques i entorn del 
Penedès i en cap cas donaran lloc a ocupacions que puguin esdevenir de caràcter urbà. 

 
5. Les determinacions d’aquest POUM sobre vinculacions de la propietat en raó del paisatge, 

medi natural i patrimoni cultural, tenen caràcter de mínims sense que puguin disminuir-se 
en el planejament especial. 

 
6. El sòl delimitat com a Parc Natural Comarcal d’Olèrdola és, a més, subjecte a les 

determinacions del propi pla especial. 
 
 
 
Article 15. Desenvolupament de les determinacions sobre sistemes 
 
Per a desenvolupar les determinacions del POUM sobre sistemes, es podran formular plans 
especials. Aquests Plans, de conformitat amb l’establert a l’article 67 de la Llei d’Urbanisme i 
els articles 92, 93 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme, tindran com objectius la regulació 
pormenoritzada de les mesures de protecció i desenvolupament dels següents elements, que 
defineixen l’estructura general i orgànica del territori: 
 
1. Sistema Viari. 
2. Sistema Ferroviari. 
3. Sistema d’Espais Lliures. 
4. Sistema d’Equipaments. 
5. Sistema de Serveis Tècnics. 
6. Sistema de Lleres Públiques. 
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Article 16. plans parcials 
 
1. La definició de pla parcial és la prevista a l'article 65 de la LUC i els articles 79 i segïents 

del Reglament de la LUC. La documentació de que ha de constar els plans parcials és la 
prevista en l’article 66 de la LUC, i els articles 84 i següents del Reglament. 

 
2. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica o per 

concertació excepte on el POUM estableix altres sistemes. No obstant, transcorregut un 
any des de la publicació de l’aprovació definitiva del POUM sense que la iniciativa privada 
n’hagi iniciat la tramitació, l’Administració podrà subrogar-se i desenvolupar el pla parcial 
pel sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació. 

 
3. Tanmateix, els plans parcials hauran de fixar la delimitació dels polígons per a la seva 

execució, si s’escau. 
 
4. Els plans d’etapes dels plans parcials no podran preveure un termini superior a 8 anys per 

a la realització total de la urbanització,  ni a 4 anys per a cadascun dels polígons en què 
s’en divideixi l’execució. 

 
5. L’obligació de conservació i manteniment de les obres d’urbanització resultants de 

l’execució dels plans parcials o incorporades a aquests, serà fixada pels propis plans 
parcials. A tal efecte, si s’escau, els propietaris hauran de constituir les corresponents 
Entitats Urbanístiques de Conservació, d’acord amb l’establert als articles 187 i següents 
de la LUC. 

 
6. Els plans parcials no previstos en el present POUM s’hauran de subjectar a allò previst als 

articles 73, 66.2 i concordants de la Llei d’Urbanisme 
 
 
 
Article 17. Adequació del Planejament derivat a les determinacions del POUM. 
 
Els instruments d’ordenació urbanística que es formulin en desenvolupament d’aquest POUM, 
no podran alterar en cap cas els seus paràmetres bàsics: densitat i edificabilitat màxima, total 
de cessions mínim, i reserva mínima d’espais lliures. Qualsevol proposta d’alteració d’aquests 
paràmetres, que es plantegi per al planejament derivat, requerirà la tramitació prèvia o 
simultània del corresponent expedient de modificació o revisió del POUM, segons allò que 
procedeix d’acord amb els articles 4 i 5 d’aquestes Normes. 
 
 
 
Article 18. Pla d’Etapes 
 
1. És el document que integrant els plans parcials i plans especials de Millora Urbana, té per 

objecte establir el desenvolupament ordenat de la urbanització en forma esglaonada, amb 
subjecció a prioritats i calendari. 

 
2. El Pla d’Etapes fixarà períodes i terminis per a la seva execució, i en el seu cas per a cada 

un dels polígons, dins de la previsió temporal del POUM, i respectant els màxims de l'article 
16.4. 

 
 
 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 15 

Article 19. Protecció de valors artístics, històrics, arqueològics, típics i tradicionals 
 
1. L’Ajuntament i els Organismes Públics en les seves respectives competències, promouran 

la inclusió en el Catàleg, d’acord amb lo previst en l’article 69 de la Llei d’Urbanisme, dels 
edificis o construccions, dels conjunts d’interès artístic, històric, arqueològic, típic o 
tradicional que justifiquin la inclusió en el mateix, quan no estiguessin ja recollits en aquest 
POUM, promulgant les seves normes específiques.  

 
2. També promouran i elaboraran plans especials per a la protecció dels valors que 

s’anomenen en l’apartat anterior i per  a la protecció de paisatges, jardins, valors naturals i 
altres elements d’interès especial, encara que en aquest POUM no estigui previst l’operació 
de protecció de forma expressa, en quin cas s’haurà de tramitar modificació de POUM si 
altera alguna de les seves determinacions. 

 
 
 

Article 20. La Promoció privada de Plans. Documentacions i compromisos 
 
1. Els plans de promoció privada inclouran a més a més de la documentació que s’estableixi 

amb caràcter general en aquestes Normes i a l’article 97 de la Llei d’Urbanisme, la següent: 
 

a) Memòria justificativa de la promoció privada. 
 
b) Nom, cognoms i domicili dels propietaris afectats. 

 
c) Estudi sobre el mode d’execució de les obres d’urbanització. 

 
d) Determinacions a adoptar per a la conservació de l’obra d’Urbanització. 

 
e) Pla d’Etapes. 

 
2. Així mateix, la promoció assumirà degudament formalitzats els següents compromisos a 

què s’obliga: 
 

a) Cessions i càrregues d’urbanització que com a mínim seran les que s’estableixin amb 
caràcter general per als sòls en qüestió. 

 
b) Realització i conservació de la urbanització amb les garanties reals o obligacions 

suficients, per a assegurar el seu compliment. 
 
3. L’incompliment de les obligacions contretes i de la realització de la urbanització amb 

subjecció al Pla d’Etapes, facultarà a l’Administració per a què, segons l’entitat i 
importància de l’incompliment, adopti alguna o vàries, de les mesures següents, que han 
de ser les previstes en la legislació urbanística vigent en funció de l’incumpliment: 

 
a) Imposició de sancions pecuniàries. 

 
b) Realització de les garanties. 

 
c) Revocació del Pla. 

 
d) Subrogació de l’Administració en la seva execució, amb indemnització de la quantia 

estricta del valor del sòl, segons la qualificació anterior a l’aprovació del Pla i de l’obra 
útil realitzada. 

 
e) També podrà optar l’Administració per expropiar els terrenys compresos en l’àmbit del 

Pla incomplert, amb subjecció a lo disposat en la Llei d’Urbansime. 
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4. Els propietaris podran formular Avanços de Pla que serveixin d’orientació a la formulació 
del pla parcial Urbanístic. Aprovat l’Avanç, s’ajustarà a les seves previsions la formació del 
pla parcial. 

 
 
 
 
 
CAPÍTOL TERCER. DE L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
 
Article 21. Administració actuant   

 
1. L’execució d’aquest POUM i dels plans que s’aprovin en desenvolupament d’aquest, serà 

realitzada per l’Ajuntament i pels Organismes superiors en les seves respectives esferes de 
competències, conforme a la legislació vigent, i sense perjudici de la participació dels 
particulars, en els termes definits per la Llei d’Urbanisme i en especial en allò que fa 
referència a les obres d’urbanització en el sòl urbà, l’execució dels polígons en sòl urbà i 
del Planejament Parcial mitjançant el Sistema de reparcel·lació en la modalitat de  
Compensació. 

 
2. Les actuacions, obres i serveis que l’Estat, la Generalitat, la Província o Organismes 

Autònoms de l’Administració portin a terme amb l’objecte de dotar el territori d’aquest Pla 
d’algun dels sistemes generals, o dels seus elements, són operacions d’execució del 
mateix. 

 
 
 

Article 22. Execució dels sistemes 
 
1. Els sòls qualificats com a sistemes, així com els seus elements, podran ser adquirits per 

l’Administració actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries 
imposades per la Llei o aquest POUM i, en el seu defecte, per l’expropiació forçosa. 

 
2. El cost d’adquisició dels sòls podrà repercutir-se, segons correspongui, entre els propietaris 

beneficiats d’acord amb lo disposat en la Llei, quan sigui el cas, mitjançant contribucions 
especials. 

 
 
 
Article 23. Execució del POUM en Sòl Urbà   

 
1. Als efectes de les cessions gratuïtes que a favor de l’Ajuntament preveu l’article 34.6 de la 

Llei d’Urbanisme es delimiten en el sòl urbà els sectors i polígons que han de constituir 
l’àmbit de les unitats reparcel·lables, amb la finalitat d’assolir, mitjançant la formulació dels 
corresponents projectes de reparcel·lació, la distribució justa i equitativa entre els 
propietaris afectats dels deures i càrregues de l’ordenació urbanística, la situació sobre 
parcel·les aptes per a l’edificació de l’aprofitament establert pel POUM, el repartiment dels 
costos de l’execució de l’obra urbanitzadora que correspongui, i l’efectiva cessió gratuïta a 
l’Administració municipal dels terrenys, obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions 
situats en el sí del polígon d’actuació.  

 
2. El disposat en l’apartat anterior no impedeix que l’Administració competent pugui realitzar 

actuacions en sòl urbà, sense la delimitació d’un polígon, quan aquestes actuacions 
estiguin previstes en el POUM o en un Pla de Millora Urbana  i quan no es requereixi la 
distribució de les corresponents càrregues urbanístiques als propietaris del sector. 
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Article 24. Actuació urbanística en el sòl urbanitzable  

 
1. L’execució del planejament en sòl urbanitzable requereix la prèvia aprovació del pla parcial 

corresponent. 
 
2. La delimitació del polígon o polígons d’actuació l’efectuarà el propi pla parcial. Els polígons 

hauran de tenir la superfície adequada per a què puguin fer-se efectives les cessions 
obligatòries i la seva distribució equitativa entre els propietaris del polígon.  

 
3. El sistema d’actuació preferent serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

básica  sense prejudici de l’elecció que l’Administració actuant pugui efectuar d’acord amb 
lo previst en l’article 115.3 de la Llei d’Urbanisme. 

 
 
 
Article 25. Contingut de la propietat del sòl urbanitzable  

 
1. Per als diversos sectors de l’actuació urbanística a través de plans parcials Urbanístics, es 

reconeix com contingut de la propietat un aprofitament d’edificabilitat expressat en m² de 
sostre/m² de sòl i que es regula en els articles d’aquestes Normes. Aquest aprofitament 
serà el resultat d’aplicar l’aprofitament mig del sector a la superfície de la finca sigui quin 
sigui el seu destí en l’ordenació. 

 
2. Com una de les càrregues d’execució del planejament, és obligatòria la cessió gratuïta del 

10% de l’aprofitament del sector de planejament al Municipi. Aquesta cessió es 
materialitzarà en sòl que passarà a disposició del Municipi, a l’igual que la resta de 
cessions gratuïtes que determinen la Llei i les presents Normes, en la forma que resulti 
segons el sistema d’actuació escollit. 

 
3. La destinació del 10% de l’aprofitament urbanístic serà la prevista a l’article 156, 2 i 3 de la 

Llei d’Urbanisme. 
 
 
 
Article 26. Actuació per Expropiació forçosa 
 
1. Quan d’una actuació expropiatòria se'n derivin beneficis a favor dels propietaris propers o 

col·lindants, l’Administració actuant podrà repercutir en aquests els costos de l’expropiació i 
urbanització consegüent, mitjançant la imposició de contribucions especials, d’acord amb 
allò previst a l’article 103.4. de la LUC. 

 
2. Quan l’actuació expropiatòria s’hagi realitzat a l’àmbit d’un polígon d’actuació, es 

considerarà aquest com a àrea beneficiada per l’actuació expropiatòria. 
 
 
 
Article 27. Sistemes d’actuació de la iniciativa privada. 
 
1. L’execució dels Sectors d’Actuació urbanística en sòl urbà o del Planejament Parcial per 

part dels particulars es realitzarà mitjançant el sistema de reparcel·lació, modalitat 
compensació bàsica, en els casos que preveu l’article 12 apartat 2 d’aquesta Normativa, 
segons l’establert als articles 118 a 128 de la LUC, quan s’assoleixi el que preveu l’article 
124.3 de l’esmentada Llei. 

 
2. En cas contrari, s’admetrà la modalitat de compensació per concertació prevista pels 

articles 118 a 123 i 129 a 132 de la LUC. 
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Article 28. Sistemes d’actuació de la iniciativa pública 
 
En quant a l’execució del Planejament Parcial o dels Polígons d’Actuació per iniciativa pública, 
aquest es durà a terme de conformitat amb el sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació, 
segons preveuen els articles 118 a 123 i 133 a 135 de la LUC, a no ser que s’hagi d’actuar per 
expropiació forçosa, als casos previstos a l’anterior article 26. 
 
 
 
Article 29. Transmissions de sòls de cessió obligatòria   

 
1. Quan el POUM s’executi mitjançant el sistema de reparcel·lació, modalitat compensació 

bàsica o per concertació, l’acord d’aprovació del projecte de reparcel.lació comporta la 
cessió de dret al Municipi o a l’administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria i  
gratuïta, segons l’article 121 de la LUC, en els límits establerts en aquestes Normes. Les 
obres d’urbanització es transmetran quan estiguin totalment realitzades i siguin acceptades 
per l’Ajuntament 

 
2. Quan se segueixi el sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació, la transmissió al 

Municipi es produirà amb l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació, també d’acord amb 
l’esmentat article 121 de la LUC, observant-se el següent: 

 
a) Si la reparcel·lació fos innecessària, per què ja resultés suficientment equitativa la 

distribució de beneficis i càrregues, la transmissió serà efectiva des de la publicació de 
l’acord en el qual es declari que és innecessària. 

 
b) L’Administració actuant procedirà a estendre actes administratives o notarials 

indiferentment, en les quals, amb referència al pla parcial, es descriurà i delimitarà el 
sòl cedit. 

 
c) Quan sobre el sòl de cessió gratuïta existeixin edificacions, instal·lacions o ocupants, 

s’aplicarà lo disposat en l’article 114 apartats b), c) g) i h) de la LUC. 
 
 
 
Article 30. Transmissions de sòls de cessió obligatòria en les promocions particulars   
 
En els plans de promoció privada sobre terrenys que pertanyen a un sol titular o a varis que 
actuen sota formes associatives o comunitàries, el sòl destinat a parcs i jardins públics i altres 
sistemes que tinguin que transferir-se obligatòria i gratuïtament a l’Administració, serà cedit per 
ministeri de la Llei per l’aprovació definitiva del Pla. 
 
 
 
Article 31. Càrregues d’urbanització en el sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació  
 
De conformitat amb l’article 114 de la L.U. les càrregues d’urbanització assumides pels 
propietaris en el sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació, comprendran totes les obres 
d’urbanització i les que resultin necessàries per la seva execució, com són les de demolició i 
enderroc. Els propietaris seran els que hauran de costejar aquestes operacions d’urbanització a 
les que hauran d’afegir-se els costos d’urbanització del projecte, indemnitzacions, valoració de 
les obres i, en definitiva, totes les despeses originades per raó de l’urbanització, així com la 
seva gestió. 
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CAPÍTOL QUART. INTERVENCIÓ DE LES ACTIVITATS DELS PARTICULARS 
 
SECCIÓ PRIMERA. VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DEL POUM. 
 
Article 32. Seguiment i vigilància del Pla d’Ordenació. 
 
1. L’Ajuntament ha de mantenir els serveis d’informació i d’estudis necessaris  per seguir el 

desenvolupament del Pla d’ordenació i detectar les possibles desviacions provocades per 
l’aparició de circumstàncies o dades noves. 

 
2. La vigilància del Pla atén: 
 

a) A la defensa de l’ordre urbanístic, aplicant les sancions que corresponguin en casos 
d’infracció, d’acord amb allò que disposa la L.U. el RLUC i el RDU 

 
b) A l’adequació i direcció del planejament cap als objectius perseguits. 

 
3. Quan es donin les circumstàncies justificatives i els supòsits previstos en els articles 

corresponents d’aquestes Normes pel que fa a la revisió o a la modificació del POUM 
vigent, ha de ser l’Ajuntament qui promogui la revisió o la modificació esmentades. 

 
 
 
Article 33. Defensa del Pla d’Ordenació. 
 
L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment d’aquest Pla d’ordenació, del planejament d’ell 
derivat i de la legalitat urbanística, adoptant com a mesures defensives, restauradores i 
sancionadores les que s’estableixen en el Títol setè de la LUC, i en el Títol vuitè del Reglament 
de la LUC. 
 
 
 
Article 34. Certificats o informes urbanístics. 
 
1. L’Ajuntament ha d’expedir, a sol·licitud de les persones particulars, els certificats o informes 

d’aprofitament urbanístic, referits a una finca concreta o a una zona o sector, a què es 
refereix l’article 99 de la L.U. Aquests informes són aprovats per l’òrgan municipal 
competent. 

 
2. Els certificats o informes han de ser notificats en el termini d’un mes, i tindran una vigència 

de sis mesos a comptar des de la notificació als interessats. 
 
 
 
 
 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 20 

SECCIÓ SEGONA. DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Article 35. Actes subjectes a llicència municipal 
 
1. Tots els actes d’edificació i ús del sòl referits en l’article 179 de la LUC i en l’article 234 del 

Reglament de la LUC que es realitzin en el terme municipal d’Olèrdola, estaran subjectes a 
l’obligatòria obtenció de llicència municipal amb caràcter previ a la seva iniciació.  

 
2. L’obligatorietat d’obtenció prèvia de llicència que s’estableix afecta també a obres i 

activitats subjectes a d’altres competències administratives. En conseqüència, l’existència 
de concessions o autoritzacions per part d’altres instàncies administratives no exclourà en 
cap cas la necessària obtenció de la llicència municipal, sense la qual no es podrà iniciar 
l’activitat de que es tracti. Totes les activitats que es projecti dur a terme a l'àmbit del Pla 
Natural Comarcal d’Olèrdola requeriran, a més informe previ de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Les llicències i el seu tractament se subjectaran, en general, al que disposen els article 179 

i següents de la Llei d’Urbanisme en concordança amb els articles 72 i següents del 
R.O.A.S. (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, D. 179/95 de 30 de juny), 
i en particular a les prescripcions de les presents NNUU. 

 
4. Tanmateix, estarà subjecte a llicència: la primera ocupació o utilització de les edificacions 

de nova construcció, o objecte de modificació substancial o ampliació, tal com preveu 
l’article 90 del R.O.A.S., l’obertura d’establiments, i la modificació d’usos, d’acord amb els 
arts. 92 i 94, respectivament, també del R.O.A.S. 

 
5. L’obtenció de la llicència de primera ocupació serà imprescindible per a la connexió dels 

serveis. 
 
 
 
Article 36. Actes promoguts per d’altres Administracions Públiques 
 
Quan les activitats assenyalades en l’article anterior siguin promogudes per òrgans de 
l’Administració o per Entitats de Dret Públic que administrin béns estatals, l’obtenció de llicència 
municipal prèvia és obligatòria amb les excepcions previstes per la legislació sectorial, d’acord 
amb l’article 182 de la LUC.  
 
 
 
Article 37. Àrees extractives. 
 
L’ús extractiu estarà subjecte a llicència municipal, que serà concedida amb caràcter temporal. 
A aquesta llicència se li incorporarà el contingut precís per a assegurar que, en cessar l’activitat 
extractiva, el sòl quedarà en les condicions necessàries per a servir al seu destí urbanístic 
mitjançant el corresponent projecte de restauració. S’afermaran aquests objectius mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia real o obligacional vàlides en Dret, si bé el titular de 
l’explotació, que a la vegada sigui propietari del sòl, podrà oferir en substitució a les fòrmules 
de garantia, la cessió gratuïta del sòl al Patrimoni Municipal. L’Ajuntament podrà acceptar 
aquesta cessió, si el termini d’explotació concedit no supera els deu anys. 
 
La llicència estarà subjecta al que disposa la legislació sectorial en la matèria i allò determinat a 
l’article 104 d’aquestes NNUU. 
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Article 38. Contingut de les llicències 
 
Les llicències s’atorgaran, segons les previsions de la Llei d’Urbanisme i el reglament que la 
desenvolupa, i d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM, en especial les que es concreten 
en aquesta normativa per a cada classe de sòl i les zones en què aquest es divideix. 
L’interessat acompanyarà a la seva sol·licitud el corresponent projecte sotascrit per tècnic amb 
atribució professional reconeguda legalment (Llei d’Atribucions 12/86 i Llei d’Edificació 38/99) 
quan la naturalesa de la llicència així ho requereixi. 
 
 
 
Article 39. Procediment i competències per a l’atorgament de llicències. 
 
1. Llevat dels casos que es regulen expressament, l’atorgament de llicències correspon a 

l’Ajuntament d’Olèrdola, davant del qual caldrà formular la corresponent sol·licitud, que es 
tramitarà d’acord amb el procediment previst a l’article 75 i següents del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 
2. En cap cas s’entendrà atorgada per silenci administratiu una llicència que sigui contrària a 

les determinacions de la Llei d’Urbanisme o del reglament que la desenvolupa, a les 
previsions d’aquest POUM i els instruments d’ordenació urbanística que el desenvolupin, o 
a qualsevol altre document o normativa urbanística que sigui d’aplicació. 

 
3. Les sol·licituds de llicència per a projectes, edificacions, instal·lacions i usos en sòl no 

urbanitzable es presentaran a l’Ajuntament, qui les remetrà degudament informades a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva tramitació d’acord amb 
l’establert als articles 48 a 50 de la Llei d’Urbanisme, excepte les que només comportin 
obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent admès 
per l’ordenament urbanístic que resten únicament   subjectes a llicència municipal. Cal 
precisar que les actuacions únicament sotmeses a llicència municipal han de referir-se a 
edificacions preexistents destinades a usos admesos per la LUC, d’acord amb l’article 56,4 
del Reglament de l’esmentada LUC. 

 
 
 
Article 40.  Impossibilitat de concessió de llicències 
 
Sota cap concepte es podran concedir llicències per a obres, activitats, construccions o 
edificacions en terrenys que siguin resultat de parcel·lacions il·legals. L’Ajuntament podrà exigir 
certificació registral que acrediti titularitat i antiguitat de la corresponent parcel·la quan tingui 
dubtes sobre la procedència de la mateixa. 
 
 
 
Article 41. Edificacions de caràcter artístic, històric o tradicional i jaciments arqueològics 
 
1. Quan es tracti de construccions o edificacions de caràcter artístic, històric, típic o 

tradicional, la sol·licitud de llicència per a l’operació o obra que es pretengui realitzar, haurà 
d’expressar a més a més de lo disposat en l’article 39 d’aquestes NNUU, lo següent: 

 
a) Si l’edifici o construcció en el que es pretén intervenir està inclòs en el catàleg o si 

resulta afectat per un pla especial per a la protecció o ordenació del tipus de valor que 
es tracti o per Plans o Normes Vigents. 

 
b) Destí de la finca, i en el seu cas, de l’atorgament superior corresponent. 

 
c) Plànols representatius de l’estat actual de la finca. 
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d) Fotografies que mostrin l’estat actual de l’edificació. 
 

e) En el suposat d’edifici entre mitgeres o amb edificacions adossades, croquis en alçat 
de les façanes confrontants. 

 
2. S’estableixen les següents limitacions d’edificabilitat i ús: 
 

a) No podran ésser enderrocats ni alterats en la seva configuració exterior per addicions, 
reformes, demolicions parcials, etc. 

 
b) S’admeten les demolicions parcials orientades a la restitució de l’aspecte original i les 

obres de consolidació, conservació, reparació i reforma interior. 
 

c) S’admetran tots els usos que resultin respectuosos, per la seva funció, amb el 
manteniment de la qualitat arquitectònica de l’edifici, i el valor ambiental dels jardins 
que l’envolten, si és el cas. 

 
3. En el plànol d'informació de la sèrie I.2 s'hi adjunta la relació d’edificis, elements i conjunts 

de caràcter artístic, històric o tradicional, i dels jaciments arqueològics. 
 
4. D’acord amb el contingut de l’article 34.1 de la Llei 9/93, de Patrimoni Cultural Català, 

qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric, un jardí històric, 
una zona arqueològica o una zona paleontològica d’interès nacional ha d’ésser autoritzada 
pel Departament de Cultura, en el termini que sigui establert pel Reglament, prèviament a 
la concessió de la llicència municipal. 

 
 
 
Article 42. Edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació 
 
1. Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest POUM o del 

planejament que el desenvolupi, que estiguin subjectes per raó de les seves 
determinacions a expropiacions, cessió gratuïta o enderrocament de l’edifici, així com les 
construccions, les instal.lacions i els usos que quedin subjectes a cessament, segons 
l’article 102 de la LUC, quedaran en situació de fora d’ordenació. 

 
2. Les tanques existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM, que no s’ajustin a 

l’alineació definida per aquest POUM, es consideren fora d’ordenació i podran mantenir-se 
mentre no s’executin obres de nova planta, addicions o ampliacions de l’edificació principal, 
o obres de reforma de l’edificació existent en més d’un 50%, tant si es realitzen en una o 
vàries fases. 

 
 
 
Article 43. Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora 
d’ordenació 
 
Els edificis construïts i instal·lacions realitzades o en curs d’execució en terrenys qualificats 
total o parcialment per aquest POUM com a Sistemes, sempre que no s’acompleixin les 
condicions d’edificació i ús, regulades per aquestes Normes, quedaran subjectes al que 
assenyala l’article 102 de la Llei d’Ubanisme. 
 
Tanmateix, tindran la mateixa consideració de fora d’ordenació les edificacions construïdes 
sense llicència en l’àmbit del Parc Natural Comarcal d’Olèrdola si ha prescrit l’acció de 
restauració de la realitat física alterada, segons les disposicions transitòries sisena i setena del 
Reglament de la LUC, relatives al règim aplicable als habitatges i altres construccions existents 
en sòl no urbanitzable. 
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La situació de fora d’ordenació comportarà el següent règim jurídic d’acord amb el que 
estableix l’article 102.2 de la Llei d’Urbanisme: 
 
1. Obres prohibides i obres autoritzables. 
 

a) Obres prohibides: 
- Obres de consolidació. 
- Obres d’augment de volum. 
- Obres de modernització. 
- Obres que incrementin el valor d’expropiació dels edificis o instal·lacions. 
 

b) Obres autoritzables: 
 

b) .1 Amb caràcter general: 
Petites reparacions ordinàries que exigeixin la higiene, l’ornat i conservació de 
l’immoble. 

 
b) .2 Amb caràcter excepcional: 

Obres parcials o circumstancials de consolidació, en casos excepcionals, quan 
no estigui prevista l’expropiació, cessió gratuïta o enderroc de la finca en el 
termini de quinze anys, a comptar des de la data en què es pretengui realitzar les 
obres. 

 
c) El valor de les obres que s’autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients 

expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació. 
 
d) L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà 

condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la 
concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
corresponent, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la 
finca abans de l’execució de les obres, d’acord amb el que assenyala l’article 53  i 54 
de la Llei d’Urbanisme. 

 
2. Usos i activitats autoritzables. 
 

a) Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència, que s’exerceixin dins d’un 
edifici o instal·lació en situació de fora d’ordenació, es consideraran provisionals i 
podran continuar realitzant-se fins que no s’hagi de dur a terme l’expropiació, cessió 
gratuïta o enderroc. No s’autoritzaran ampliacions de l’activitat existent. 

 
b) Les modificacions de l’activitat existent amb llicència i la instal·lació d’una nova activitat 

sempre i quan no comporti la realització d’obres prohibides i admeses en la zona que 
es tracti, i no dificulti l’execució del planejament, podrà autoritzar-se mitjançant llicència 
provisional, amb les condicions establertes a l’apartat 1.d. del present article. 

 
c) S’admetran els canvis de nom de l’activitat existent, sense més condicions, sempre i 

quan no generin atorgament de nova llicència. 
 

d) L’autorització per a la instal·lació d’un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora 
d’ordenació tindrà la consideració de provisional i no serà en cap cas compensada en 
els expedients expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació. 
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Article 44. Edificis i/o instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 
 
1. Definició. 
 
Quan la discrepància entre les precisions del present POUM i els edificis construïts amb una 
llicència municipal atorgada amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquell, es limités a la seva 
altura reguladora màxima, número de plantes, profunditat edificable, ocupació màxima de la 
parcel·la o separacions mínimes dels llindars de la mateixa, o bé al seu ús, aquesta 
discordància no comportarà la seva consideració com a edificis fora d’ordenació, sinó com 
edificis amb volum disconforme, d’acord amb l’article 102.4 de la Llei d’Urbanisme. 
 
2. Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme. 
 

A. Obres autoritzables: 
 

a) Les obres de nova planta, les obres de consolidació i les obres d'augments de 
volums han d'ajustar-se a allò previst pel planejament vigent. En tots els casos que 
suposin increment de sostre o consolidació de volums precaris, el sostre total 
resultant de l’actuació en una parcel·la amb edificació disconforme no pot ser 
superior al que correspondria per aplicació de les determinacions del Pla 
d’ordenació en la parcel·la.  

 
B. Usos i activitats autoritzables: 

 
a) Quan la disconformitat radiqui en l'ús, pot mantenir-se l'existent mentre no 

esdevingui incompatible amb el nou planejament, havent-se d’adaptar als límits de 
molèstia, d’insalubritat i de perill que per a la zona estableixi la nova reglamentació. 

 
b) En cas d'activitats en situació d'ús disconforme s'apliquen les toleràncies que es 

prevegin en les disposicions transitòries d'aquest Pla d’ordenació, planejament que 
el desenvolupi o en les ordenances reguladores. 

 
c) Pel que fa a la possible instal·lació d'activitats en edificis en volum disconforme, 

però admesos a la zona, s'ha d’estar al que determina la legislació vigent. 
 

 
 

Article 45. Edificis i instal·lacions incloses dins d’una àrea de planejament o d’execució 
 
Els edificis o les instal·lacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquest POUM que estiguin dintre 
d’una àrea de planejament o d’execució definida pel present POUM o planejament que el 
desenvolupi es troben subjectes a les següents situacions generals: 
 
1. Edificis i instal·lacions incloses dins d’una àrea o sector de planejament. 
 

a) Fins a la redacció del Planejament que la desenvolupi (Pla de Millora Urbana en sòl 
urbà o pla parcial en sòl urbanitzable). 
Donat que encara no està definida l’ordenació urbanística de l’àrea, i per tant, no s’ha 
determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les determinacions 
bàsiques de l’edificació, en aquestes àrees no es podrà atorgar cap llicència d’obra o 
activitat, llevat dels supòsits de l’article 53 de la Llei d’Urbanisme. 
 

b) Durant la tramitació del planejament de desenvolupament. 
Caldrà estar al que determini l’acord de suspensió de llicències. 

 
c) Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a l’execució del 

Pla. 
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S’estarà a les normes sobre edificis en situació de fora d’ordenació o volum 
disconforme que s’han establert en els articles anteriors, a no ser que el Planejament 
derivat aprovat definitivament estableixi un règim transitori específic pel Sector que es 
tracti. 

 
2. Edificis i instal·lacions dins d’un Polígon d’Actuació. 
 

a) Fins a la redacció de l’instrument d’execució (projecte de reparcel·lació o expropiació). 
S’estarà a les normes sobre edificis en situació de fora d’ordenació que s’han establert 
en els articles anteriors. 

 
b) Durant la tramitació dels instruments d’execució. 

Caldrà estar al que determini l’acord de suspensió de llicències. 
 

c) Un cop sigui executiu l’instrument de gestió. 
S’estarà al que es determini en el propi instrument d’execució. 

 
 
 
Article 46. Autorització d’usos o obres no previstos al POUM. 
 
Per a que puguin autoritzar-se usos o obres no previstos en el POUM hauran de concórrer els 
següents requisits: 
 
a) Tenir caràcter provisional i no naturalesa o finalitat permanent. 
 
b) No dificultar l’execució del POUM o d’aquells altres plans que com a desenvolupament 

d’aquest s’aprovin. 
 
c) L’autorització s’atorgarà condicionada a que usos i obres hauran de cessar o derruir-se, 

sense dret a indemnització, quan l’administració atorgant acordi revocar l’autorització. 
 
Les esmentades condicions es formalitzaran en document públic inscrit en el Registre de la 
Propietat, prèviament al seu inici i les despeses que origini dit tràmit seran a càrrec de 
l’autoritzat. 
 
En qualsevol cas, se seguirà el procediment establert per l’article 54 L.U. 
 
 
 
Article 47. Infracció urbanística.  

 
1. Constituirà infracció urbanística tota vulneració de les prescripcions contingudes en el 

present POUM, planejament que el desenvolupi, normes urbanístiques i ordenances 
reguladores i que estiguin subjectes a sanció de conformitat amb el que determina la Llei 
d’Urbanisme, amb el Reglament que la desenvolupa i d’acord amb la tipificació establerta 
per aquestes disposicions. 

 
2. Les infraccions urbanístiques comportaran, d’acord amb el que estableix el títol seté de la 

Llei d’Urbanisme, la imposició de sancions als responsables, així com també l’obligació de 
rescabalament de danys i indemnitzacions dels perjudicis a càrrec d’aquests, tot això amb 
independència de les mesures de protecció de la legalitat urbanística previstes per la 
legislació urbanística vigent. 

 
3. L’autoritat competent per a la imposició de multes, fins al límit admès per la Llei 

d’Urbanisme, és l’Alcalde. Si, iniciat el procediment sancionador per l’Ajuntament, l’import 
de la multa resultés superior, caldrà elevar dit procediment a la Direcció General 
d’Urbanisme: en aquest cas, l’import final de la multa revertirà igualment a l’Ajuntament. 
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CAPÍTOL CINQUÈ. PROTECCIÓ DE BÉNS NATURALS I CULTURALS. 
 
Article 48. Àrees objecte de protecció en l’ordre urbanístic 
 
1. D’acord amb el contingut de l’establert en l’article 19 d’aquestes Normes, el POUM efectua 

en els seus documents gràfics, efectives reserves de sòl en ordre a protegir, dins de la 
coherència general de l’ordenació del territori, els valors que en els mateixos es localitzen. 

 
2. Els preceptes continguts en aquest capítol s’entendran orientatius per a la formulació dels 

corresponents plans especials a què es refereixen aquestes Normes i al Catàleg de les 
construccions o conjunts arquitectònics d’especial interès artístic, històric, arqueològic o 
típic i dels jardins, parcs naturals o paisatges d’acord amb el previst en l’article 69 de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
3. Al corresponent Catàleg, que és part integrant d’aquest POUM s'assenyalen les 

edificacions històriques o d’interès, les restes arqueològiques, masies notables, així com 
llocs pintorescos pels seus especials valors naturals. La informació referent a jaciments 
arqueològics ha estat obtinguda de la Carta Arqueològica d’Olèrdola, de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural.  

 
 
 
Article 49. Determinació de les àrees de protecció i de la seva zona d’influència 
 
1. Amb independència de les específiques reserves de sòl efectuades en el POUM, que en tot 

cas tenen el caràcter de mínimes, s’hauran d’atendre les següents consideracions: 
 

a) En la formulació dels documents urbanístics que corresponguin se suscitarà la 
col·laboració de la iniciativa privada, de les Administracions Públiques implicades i de 
les Entitats i Associacions interessades. 

 
b) L’Ajuntament i l’Organisme Superior que correspongui desenvoluparan i 

complementaran les previsions d’aquest POUM sobre protecció de la Naturalesa i dels 
béns culturals a través d’un Pla o plans especials. 

 
c) Les determinacions del POUM sobre vinculació de la propietat tenen el caràcter de 

mínimes sense que puguin reduir-se en el planejament especial. 
 

d) Independentment, hauran de respectar-se les prescripcions de la regulació específica 
que ordena en funció del peculiar interès públic, contemplat, els diferents béns culturals 
i naturals. 

 
2. En quant a la determinació de les àrees de protecció, s’estableixen les que segueixen com 

a criteri general, deixant, però, llibertat als corresponents plans especials per a la 
determinació concreta dels àmbits de protecció i/o edificació: 

 
a) L’àrea de protecció urbanística de les restes arqueològiques, queda definida per una 

línia semblant a la distància de 10 m del bé objecte de protecció. 
 
b) L’àrea de protecció urbanística dels edificis a protegir exteriors a l’àmbit del sòl urbà 

quedarà definida per una línia homotètica a 50 m de distància dels murs exteriors a 
l’edificació. 

 
c) L’àrea de protecció urbanística d’un element natural a protegir fora de l’àmbit del sòl 

urbà, queda definida per una línia homotètica de 100 m. de distància del perímetre de 
l’element. 

 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 27 

d) En el suposat de la riera de Sant Marçal o de Vilafranca i resta de lleres públiques, en 
els casos exteriors al sòl urbà, la línia d’edificació se situa en funció de la legislació 
vigent en la matèria, i previ informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, si s’escau. 

 
3. En quant a la zona d’influència, aquest és l’àmbit que comprèn una línia homotètica a 300m 

dels punts de referència citats en l’apartat anterior, s’observarà: 
 

a) La realització d’actes subjectes a llicència municipal en dita zona d’influència haurà de 
presentar, a més dels documents exigibles en caràcter general o en virtut de 
disposicions complementàries, els següents: plànol de la zona d’influència i ubicació de 
l’obra o activitat que es pretén realitzar i memòria justificativa de la no alteració de les 
condicions ambientals, estètiques o paisatgístiques del bé protegit. 

 
b) La no presentació de l’anterior o l’insuficient justificació dels extrems al·ludits podran 

donar lloc a la denegació de la llicència. 
 
 
 
Article 50. Intervenció de l’edificació 
 
1. La sol·licitud de llicència municipal per a realitzar les obres de qualsevol índole, en els 

elements inclosos en el corresponent Catàleg, haurà de contenir, a més de les condicions 
generals, les previsions establertes en l’article 41 de les Normes. 

 
2. L’atorgament de llicència quedarà supeditat, en el seu cas, a les condicions de l’article 

104.1.e) Tercer de la Llei d’Urbanisme, a la legislació vigent sobre el patrimoni cultural (Llei 
9/93, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català), i a quants altres requisits legals 
concorrin en la mateixa. 
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TÍTOL SEGON. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
Article 51. Règim urbanístic 
 
1. El règim urbanístic del sòl, es defineix d’acord amb allò establert al Títol Segon de la Llei 

d’Urbanisme, a la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del sòl i valoracions i al Títol 
Tercer del Reglament de la LUC, mitjançant els següents elements: 

 
a) Classificació del sòl, segons el seu règim jurídic i el seu destí urbanístic bàsic. 

 
b) Determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del territori. 

 
c) Qualificació urbanística del sòl, incloent la seva divisió en zones i sistemes. 

 
 
 
Article 52. Classificació del sòl 
 
1. El territori ordenat per aquest POUM es classifica als efectes del seu règim jurídic i de 

conformitat amb el seu destí urbanístic bàsic, en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no 
urbanitzable, segons allò previst als articles 24 i següents de la Llei d’Urbanisme i a la Llei 
6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del sòl i valoracions. 

 
2. La delimitació de les classes de sòl se reflecteix en els plànols N1 i N2. 
 
3. El sòl urbanitzable es convertirà en urbà a través de l’execució del pla parcial corresponent, 

essent condició imprescindible l’efectiva realització de les obres d’urbanització, així com el 
compliment, per part dels propietaris afectats, de les obligacions que s’estableixen en 
l’ordenament urbanístic. 

 
4. L’alteració de la classificació del sòl no urbanitzable per a la seva classificació com a sòl 

urbanitzable no podrà realitzar-se si no és a través de la revisió del POUM, amb la salvetat 
de l’article 4.3 de les presents NNUU. 

 
5. Els sistemes es consideraran urbans, urbanitzables o no urbanitzables en funció del sòl on 

se situen. 
 
 
 
Article 53. Determinacions del POUM per a cada classe de sòl 
 
1. En el sòl urbà, el POUM estableix les determinacions previstes en l’article 58 de la LUC, 

precisant l’ordenació física del territori mitjançant l’assignació d’usos pormenoritzats del sòl 
i la seva divisió en zones, definint en forma detallada les condicions d’utilització i edificació, 
quan correspongui, de cada una d’aquestes zones. Aquestes determinacions físiques es 
representen a escala 1/2000 i 1/1000 en els plànols d’ordenació de la sèrie N3. 

 
2. En el sòl urbanitzable, el POUM determina els sectors pel seu desenvolupament mitjançant 

plans parcials, els elements fonamentals de l’estructura urbana (sistemes generals) i la 
regulació genèrica dels diferents usos globals i els seus nivells d’intensitat. En aquest sòl, 
l’assignació i regulació pormenoritzada dels usos del sòl resultarà de l’ordenació que 
proposi el pla parcial de conformitat amb les previsions d’aquestes normes sobre xarxa 
viària i estàndards de dotacions comunitàries i espais lliures. 

 
3. El sòl no urbanitzable estarà subjecte, a més de l'expressament establert en aquestes 

normes, a les limitacions que sobre utilització i facultats de disposar, estableixen els articles 
47 i concordants de la Llei d’Urbanisme, i els articles 46 a 60 del Reglament de la LUC. 
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Article 54. Zones i sistemes 
 
1. Per la seva funció en l’ordenació del territori, es distingeix, en el sòl objecte d’aquest 

POUM, entre “zones” i “sistemes”. 
 
2. Es qualifiquen com a “zones” els sòls urbans i urbanitzables sotmesos a un règim uniforme 

en els que els particulars, d’acord amb les determinacions contingudes en aquest POUM, 
poden exercir les seves facultats dominals una vegada desglossades les superfícies 
resultants de l’aplicació, en el seu cas, dels estàndards urbanístics. 
El POUM distingeix dins de cada zona, quan els objectes urbanístics així ho han exigit, 
diverses “subzones” a l’objecte d’establir una gradació en l’edificabilitat o en els tipus en 
què es basa l’ordenació de l’edificació. 

 
3. Es qualifiquen com “sistemes” els sòls destinats a objectius de caràcter col·lectiu i interès 

general que configuren l’estructura general i orgànica del territori, distingint-se entre: 
 

a) Sistema Viari   Clau V 
b) Sistema Ferroviari  Clau F 
c) Sistema d’Espais Lliures  Clau P 
d) Sistema d’ Equipaments  Clau E 
e) Sistema de Serveis Tècnics Clau S 
f) Sistema de Lleres Públiques Clau R 

 
4. Tanmateix es determinen en sòl urbà els sistemes locals corresponents a completar 

l’estructura del territori. 
 
5. L’execució dels sistemes anirà coordinada amb la pròpia execució del POUM, d’acord amb 

el previst en l’Agenda, especialment pel que fa al desenvolupament del sòl urbanitzable. 
 
6. La consideració de sistemes, amb les excepcions que s’indiquin en aquestes normes, 

implicarà la declaració d’utilitat pública de les obres i necessitat d’ocupació dels terrenys 
sota aquesta consideració, als efectes expropiatoris previstos en l’article 103 i 104 de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
7. Tots els sòls destinats a equipaments que en el moment de l’aprovació d’aquest POUM 

siguin de domini privat i es destinin a l’ús previst pel POUM, podran continuar en règim de 
propietat privada mentre no variï la seva actual funció. 

 
 
 
Article 55. Sistemes en sòl urbanitzable 
 
1. Els plans parcials establiran els sistemes corresponents a cada sector, d’acord amb els 

estàndards urbanístics específics que es determinen en aquestes normes per a cada 
sector, tenint en compte els índexs d’edificabilitat, intensitat d’usos i posició urbana. 

 
2. El POUM indica la posició d’alguns sistemes, sense que això impliqui que són la totalitat 

dels que cal preveure a cada sector. Les posicions indicades pel POUM són orientatius, i 
podran ser ajustades en quant als seus límits exactes pel pla parcial que desenvolupi el 
sector. 
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Article 56.  Titularitat i afectació de sòl per a sistemes 
 
1. La qualificació de sistemes implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat 

d’ocupació dels terrenys i edificis corresponents als fins de l’expropiació o imposició de 
servituds, tal com ho estableix l’article 103 de la Llei d’Urbanisme. 

 
2. S’exceptua del previst en l’apartat anterior els equipaments existents a l’entrada en 

vigència d’aquestes Normes, amb titularitat i domini privats, en tant que no varien el destí o 
ús dels terrenys, en el cas del qual el POUM constitueix títol suficient per a la seva 
incorporació, a través dels mitjans establerts en la Llei, al domini públic. 

 
3. La titularitat i afectació pública no exclou la concessió de gestió o de pertinences del domini 

públic respecte d’aquells sistemes en què tal mode de gestió o aprofitament és compatible 
amb el destí previst en aquest POUM. 

 
 
 
Article 57. Regles per a la precisió dels límits de les zones 
 
1. La precisió de límits haurà d’efectuar-se, necessàriament, a través de la realització de 

plans parcials i Especials, segons correspongui, havent de respectar les següents regles: 
 

a) No s’alterarà la superfície de la zona delimitada en els plànols d’ordenació de la sèrie 
N.3. segons correspongui, en més d’un vuit per cent d’augment o disminució. 

 
b) No s’alterarà substancialment la forma de les zones. 

 
c) S’ajustarà la precisió de límits prioritàriament a: alineacions o línies d’edificació actuals, 

característiques topogràfiques del terreny, límits de propietats i elements naturals o 
artificials d’interès que justifiquen la correcció. 

 
2. De conformitat amb l’article 5.7 de les presents NNUU, els ajustos no suposaran més de +/- 

8% de la superfície fixada pel POUM. 
 

 
 
Article 58. Codi d’identificació 
 

Concepte Clau
 
SISTEMES
 
Viari V
Ferroviari F
Serveis tècnics S
Parcs urbans P
Equipaments E
Lleres públiques R
 
ZONES
 
En sòl urbà
Nucli antic 1
Residencial en consolidació 2
Fileres amb jardí davanter 3
 Subzona 1- Nucli urbà de Moja 3a
 Subzona 2- Pla parcial Bosc de Moja 3b
 Subzona 3- Sector 4 de Sant Miquel 3c
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 Subzona 4- Sector Eixample de Sant Pere  3d
 Subzona 5- Sector 6 de Sant Pere 3e
Fileres alineades a carrer 4
 Subzona 1- UA1 de Moja 4a
 Subzona 2- Sector Eixample de Sant Pere 4b
 Subzona 3- Sector 6 de Sant Pere 4c
 Subzona 4- PP Vil·la Maimona de Sant Pere 4d
Edificació aïllada envoltada d’espais lliures 5
 Subzona 1- Unitat d’edificació independent 5a
 Subzona 2- Unitat d’edificació independent 5b
 Subzona 3- Unitat d’edificació de Cal Mingo 5c
Residencial en edificació aïllada 6
 Subzona 1- EA-I 6a
 Subzona 2- EA-II Urbanització de Daltmar 6b
 Subzona 3- EA-III Urbanització Can Trabal 6c
 Subzona 4- EA-IV Urbanització Can Trabal 6d
 Subzona 5- EA-V El Bosquet 6e
 Subzona 6- EA-VI Bosc de Moja 6f 
 Subzona 7- UA4 Moja (parcialment) 6g
 Subzona 8- RA-I La Plana 6h
 Subzona 9- RA-II La Plana 6i
 Subzona 10- RA-III La Plana 6j
 Subzona 11- Can Trabal “Pla especial” 6k
 Subzona 12- Can Trabal “Pla especial” 6l
 Subzona 13- Sant Miquel (patis posteriors) 6m
Industrial 7
 Subzona 1- P.1. St. Pere Molanta 7a
 Subzona 2- P.1. Clot de Moja 7b
 Subzona 3- SAU 1, SAU 2, SAU 15 7c
 Subzona 4- P.1. La Bòvila 7d
Celler de criança 8
Nuclis rurals 9
 Subzona 1- Can Torres i Viladellops 9a
 Subzona 2- Can Torres i Viladellops 9b
 Subzona 3- Viladellops 9c
 
En sòl urbanitzable
Desenvolupament urbà residencial 
Desenvolupament urbà industrial 
 
Sòl no urbanitzable  
Parc Natural 21
Protecció de rieres 22
Protecció de fondos 23
Sòls de valor agrícola 24
 Preferent 24a
 Secundari 24b
Sòls forestals 25
 Existents 25a
 De reforestació 25b
Pedreres i abocadors 26
 Pedreres 26a
 Abocadors 26b
 Instal·lacions 26c
Agroforestal 27
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TÍTOL TERCER. DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORDENACIÓ. 
 
CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ DELS USOS. 
 
Article 59.  Regulació d’usos 
 
1. El POUM regula els usos permesos en els diferents sectors o zones en què es classifica el 

sòl del Municipi i incorpora els usos permesos en els nous sectors de planejament de pla 
parcial ja executats i inclosos a la trama urbana.  

 
2. Serà d’aplicació, a més, quan procedeixi per raó del tipus d’ús, allò que disposen l’article 2 

de la llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia d’espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments de pública concurrència, els articles 4 i 11 de la Llei 18/2005, de 27 de 
desembre, d’equipaments comercials, i el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials. 

  
3. Tanmateix seran d’aplicació les disposicions de la Llei 3/1998 sobre sistema d’intervenció 

administrativa de les activitats que poden afectar el Medi Ambient, Salut i Seguretat. 
 
 
 
Article 60. Desenvolupament 
 
1. L’Ajuntament podrà promulgar un pla especial d’Usos per adaptar-se a la legalitat vigent 

sectorial o bé per adequar les previsions d’aquest POUM. L’aprovació de l’esmentat Pla 
delimitarà automàticament els usos previstos pel POUM, sense necessitat de tramitar-ne 
expressament cap modificació. 

 
2. Els plans especials de Millora Urbana o Especials Urbanístics que desenvolupi el present 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal, detallaran l'abast de cadascun dels usos permesos en 
cada sector, podent-se fer més estrictes les previsions a complir per la seva localització 
raonant els criteris en què es recolza la decisió. 

 
3. En sòl urbà, a través de la corresponent ordenança municipal, podran fer-se més 

restrictives o concretar-se en major grau les precisions d'aquest POUM en ordre a la 
localització i característiques dels usos permesos. Per tant, les ordenances concreten les 
determinacions normatives sense alterar-ne les determinacions bàsiques. 

 
4. Atesa la seva repercussió urbana, el pla especial podrà regular de forma particular l'ús 

industrial i l'ús d'aparcament i estacionament. 
 
5. Respecte de la seva repercussió sobre el paisatge, el pla especial regularà les activitats 

extractives, així com dels béns naturals, culturals i del patrimoni historicoartístic. 
 
 
 
Article 61.  Classificació per la seva adequació 
 
1. Per la seva adequació a cada sector del sòl i a les finalitats de l'ordenació, els usos es 

dividiran en globals o predominants, permesos o compatibles i prohibits. 
 
2. L’ús permès que, en relació amb sectors de territori qualificats com a sòl urbanitzable, es 

defineix com a majoritari respecte dels demés usos que puguin establir-se per no haver 
estat definits incompatibles amb aquest POUM. 
 
Els plans especials i, en el seu cas, els corresponents plans parcials, completaran la 
regulació dels usos predominants. 
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3. Són usos permesos compatibles els que estan expressament autoritzats per aquestes 

Normes Urbanístiques, per ser usos relacionats amb l’ús global, o ser usos tolerables en 
funció de l'ús global, per a cada zona. El procés de desenvolupament del planejament 
concretarà els graus de compatibilitat. 

 
4. Es consideren prohibits:  
 

a) Els usos que no són predominants o globals, ni permesos o compatibles, per a cada 
zona.  

 
b) Els prohibits per les Ordenances Municipals. 

 
 
 
Article 62. Classificació per la seva funció 
 
Per raó de la seva funció es distingeixen els següents usos: 
 
1) Habitatge 
2) Hoteler 
3) Residencial mòbil 
4) Residencial especial 
5) Restauració 
6) Comercial 
7) Oficines – Serveis 
8) Sanitari – Assistencial 
9) Educatiu 
10) Recreatiu 
11) Esportiu 
12) Socio – Cultural 
13) Estacions de servei 
14) Industrial 
15) Estacionament 
16) Públic Administratiu 
17) Abastaments 
18) Cementiri 
19) Extractiu 
20) Abocadors 
21) Agrícola 
22) Pecuari 
23) Forestal 
 
 
 
Article 63.  Classificació per la seva naturalesa 
 
1. Per la seva naturalesa, els usos es divideixen en públics, col·lectius i privats. 
 
2. Es consideren d'ús públic els usos que es desenvolupen en terrenys o instal·lacions de 

propietat pública, siguin gestionats per l'Administració o per particulars. 
 
3. Es considera d'ús privat el que es desenvolupa en béns de propietat particular. 
 
4. Es considera ús col·lectiu aquell de caràcter privat, relacionat amb un grup de persones 

quina relació es defineix normalment pel pagament de quotes, preus o taxes, o pertinença 
a alguna societat, agrupació o associació. 
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Article 64. Usos de caràcter provisional 
 
1. Es consideren usos provisionals els que no estan prohibits per aquestes Normes, 

s'estableixen de forma temporal, no necessiten obres o instal·lacions permanents i no 
dificulten l'execució del planejament. 

 
2. Els usos poden autoritzar-se, d'acord amb el que disposa l’article 53 de la Llei d’Urbanisme, 

amb caràcter provisional. Els usos i obres s'hauran d'aturar o enderrocar-se, sense dret a 
indemnització, quan l'Ajuntament acordi la revocació de l'autorització. No podran iniciar-se 
les obres o els usos sense que l'autorització, acceptada pel propietari, sigui inscrita sota les 
indicades condicions en el Registre de la Propietat. 

 
3. El titular de l'autorització haurà de renovar-la cada dos anys. Si no ho fa així, caducarà 

p`revia notificació als interessats de la caducitat de l’autorització, de comformitat amb 
l’article 58 i confrontants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
 
 
Article 65. Usos fora d'ordenació 
 
Als usos existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest POUM i que resultin disconformes amb 
el mateix, els serà d'aplicació allò que disposa l'article 102 de la Llei d’Urbanisme per al seu 
tractament, i les disposicions transitòries d'aquestes Normes. 
 
 
 
Article 66. Divisió en zones per a aplicació d’usos. 
       
Als efectes de la regulació dels establiments compresos en aquest POUM, s’estableix com a 
marc físic de referència per a l’aplicació dels paràmetres d’ordenació proposats, les zones 
urbanístiques expressades a la present normativa, a cadascuna de les quals s'especifiquen els 
usos globlals i els usos admesos. 
 
 
 
Article 67. Definició dels paràmetres reguladors o d’aplicació amb caràcter general a 
totes les zones. 
 
Es defineixen els conceptes que determinaran el grau de compatibilitat de cada ús o activitat amb 
els predominants de cada zona urbanística on s’ubiquen. 
 
El planejament derivat haurà de regular els següents aspectes: 
 
a) Distància a edificis i recintes d’usos protegits. 
 

1. Els usos determinats per aquesta limitació, han de mantenir un règim de distàncies en 
relació a determinats usos protegits, per la seva consideració d’especial incidència en 
determinats grups de població i de respecte amb les activitats objecte de protecció. 

 
2. Es consideren usos protegits: el sanitari-assistencial, l’educatiu i els usos religiosos, 

inclosos en el socio-cultural i els edificis institucionals. 
 

3. L’ús residencial es podrà considerar protegit als efectes de determinades activitats 
molestes, perilloses i incompatibles amb aquest ús. 
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b) Limitació de superfícies i capacitat dels establiments.  

 
En determinades zones, en atenció a les seves consideracions urbanístiques i als valors 
considerats a potenciar i a la incidència de determinats subgrups d’usos o valors protegits, 
es limiten les superfícies dels locals destinats a aquests usos molestosos. Amb aquesta 
limitació de la superfície i capacitat es pretén minimitzar la incidència d’aquests usos.  
L’ús de RESTAURACIÓ, especialment el de restauració tipus bar i bar-restaurants, d’acord 
amb el Decret 317/1994, de 4 de novembre, s’han de considerar, per les diferents 
actuacions administratives que han ocasionat, com activitats potencialment molestes en 
determinades zones en relació a l’ús predominant de l’habitatge, i especialment en el “Nucli 
Antic”, per la qual cosa es consideren mesures restrictives la seva capacitat i la seva 
densitat. 

 
c) Limitació d’usos industrials 

 
Els usos industrials es classifiquen en funció del seu annex corresponent al Reglament de 
desenvolupament de la LIIAA, i es disposen en diferents situacions, que indiquen la seva 
compatibilitat amb els predominants de la zona on s’ubiquen. A més de les regulacions de 
caràcter general (autonòmiques, estatals i comunitàries) en matèria d’emissions líquides i 
gasoses i de residus sòlids, d’obligat compliment, es regularan també els nivells de 
molèsties admissibles en funció del tràfic generat, l’aparcament, les vibracions i l’emissió de 
sorolls. Aquestes darreres regulacions es concretaran detalladament mitjançant Ordenança 
Municipal. 

 
d) Condicions especials d’accessibilitat.  

 
Segons les condicions urbanístiques de la vialitat i la trama urbana d’algunes de les zones i 
les necessitats de seguretat, accessibilitat i nivells sonors així com de molèsties d’alguns 
usos, caldrà limitar la seva nova instal·lació a les característiques dels vials de la façana o 
façanes. Per a aquests casos, es fixaran condicions especials per a la concessió de la 
llicència ambiental. 

 
e) Emissions sonores. 

 
Amb caràcter general, amb les concrecions que puguin introduir les Ordenances Municipals, 
i per a les zones de sensibilitat acústica alta i moderada, no s’admetrà cap activitat o ús que 
generi un nivell sonor superior a:  
60 dB (A) nit i 70 dB(A) dia a l’exterior de l’edifici habitable (habitatge, hotel, hospital, 
residència, etc.) més proper. 
35 dB(A) nit i 40dB(A) dia a l’interior de l’habitació destinada a dormitori més propera. 
Molt especialment, per la seva ubicació usual immediata a l’habitatge, els usos tipus 5.1, 
5.2, i 5.3, hauran d’adoptar les mesures correctores necessàries per a garantir el 
compliment dels valors anteriors. 

 
 
Article 68.  Ús d’habitatge (1) 
 
Són els que es refereixen a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús unifamiliar i plurifamiliar. 
 
S’entén per ús d’habitatge unifamiliar, l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, de 
manera que, per tractar-se d’edifici aïllat o agrupat horitzontalment, la projecció en planta de 
cap habitatge coincideixi totalment o parcial amb la de cap altre habitatge. L’accés a cada 
habitatge serà independent i exclusiu, admetent-se, però, l’accés col·lectiu de vehicles pel 
garatge-aparcament i locals. S'entendrà per habitatge bifamiliar quan siguin dues unitats 
familiars. 
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S’entén per ús d’habitatge plurifamiliar el de diversos allotjaments corresponents a diverses 
unitats familiars, situats al mateix edifici amb accessos i elements comuns, i/o on la projecció 
en planta dels habitatges coincideix totalment o parcial. 
 
 
 
Article 69. Ús Hoteler (2) 
 
L’ús hoteler correspon a aquells edificis o part d'ells que es destinen a allotjament temporal com 
hotels, aparthotels, motels, pensions, i en general tot els establiments d’hosteleria, sense 
incloure bars, restaurants i d’altres similars sense allotjament. 
 
 
 
Article 70. Ús residencial mòbil (3) 
 
Correspon a espais no edificats en els quals es realitzen funcions d’allotjament i estada 
temporal o permanent, com càmping. L’aparcament de roulottes queda expressament exclós 
d’aquest ús. 
 
 
 
Article 71. Ús residencial especial (4) 
 
Format per aquells edificis destinats a una pluralitat de persones no compreses en ús hoteler, 
ni sanitari-assistencial. 
 
Es divideix en dos grups: 
 
4A. Usos admesos dintre del sistema d’equipaments: albergs de joventut, residències 

d’estudiants del tipus Col·legis Majors Universitaris, residències religioses com convents 
o seminaris i refugis de muntanya. 

 
4B. Usos no admesos dintre del sistema d’equipaments: residències de tercera edat que no 

compleixin les condicions de l’article 75, residències o habitatges temporals per a gent 
jove o col·lectius especialment necessitats, cases de pagès en règim d’agroturisme. 

 
 
 
Article 72. Ús de restauració (5) 
 
D'acord amb el Decret 317/1994 es classifica en: 
 
1. Restauració tipus bar Decret 317/1994   
2. Restaurants Decret 317/1994 
3. Bar-restaurants Decret 317/1994 
 
Per ordenança municipal es podrà regular l’horari de tancament d’aquests establiments. 
 
Aquests usos hauran d’adoptar les mesures correctores necessàries per garantir el compliment 
de l’ordenança sectorial sobre emissions acústiques, i específicament caldrà que els nivells 
sonors des de l’exterior i des dels habitatges veïns del local no sobrepassin els valors 
determinats en l’Ordenança Municipal per a la regulació de sorolls i vibracions.  
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Article 73. Ús comercial  
 
Comprenen els establiments oberts al públic, destinats al comerç al detall de productes 
manufacturats, de caràcter individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de serveis 
privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de bellesa, rentat, planxat i similars. 
Comprèn també els autoserveis, superserveis, establiments especialitzats i també les galeries 
comercials enteses com a agrupació de diferents locals comercials que comparteixen uns 
espais comunitaris en el propi edifici. El seu règim es regularà per la legislació sectorial de 
comerç, que actualment és la Llei 18/2005 de 27 de desembre d’equipaments comercials, el 
decret 378/2006 de 10 d’octubre que la desplega, i el Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials (PTSEC 2006-2009, decret 379/2006 de 10 d’octubre). 
 
Els tipus d’establiments comercials que es contemplen en aquest municipi, d’acord amb que 
determina l’article 3 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials són els 
següents: 
 
- Establiments comercials petits, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 

superfície de venda inferior als 500 metres quadrats. 
 

- Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 
superfície de venda igual o superior als 500 metres quadrats. 

 
- Grans establiments comercials, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 

superfície de venda igual o superior als 800 metres quadrats.. 
 
 
 
Article 74. Ús d’Oficines – Serveis (7) 
 
1. Oficines en general, consultoris professionals. 
2. Túnels rentat vehicles i autoservei rentat vehicles. 
3. Serveis funeraris i tanatori. 
 
 
 
Article 75. Ús Sanitari – Assistencial (8) 
 
Comprèn les activitats de tractament i allotjament de malalts, i en general, tot allò relacionat amb 
la sanitat, la higiene i l’assistència. 
 
També residències de tercera edat o geriàtrics que compleixin els requisits que següeixen: 
 
1. Definició d’usos segons activitat. 
 

1.1. Espais dormitori: correspon als espais específics per a aquest fí, consten de 1 bany 
adaptat per cada dues persones i el dormitori pròpiament dit. 

 
1.2. Espais comunitaris: correspon als espais de servei, convivència, activitats i assistencials 

destinats als ususaris del centre. En concret, serien els següents: 
 

- Espais d’activitats i convivència: espais d’ús comunitari destinats a l’esbarjo i la 
relació amb els altres usuaris (estar, menjador, activitats lúdiques). 

 
- Espais de servei i tècnics: són els destinats a les activitats del personal del centre 

dirigides als usuaris (cuina, bugaderia, administració....) i els destinats a 
instal·lacions, cambres i magatzems. 
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- Espai assistencial: és el destinat a l’ús sanitari dirigit als usuaris per al control, la 
cura, consulta i rehabilitació. 

 
2. Paràmetres segons activitats 
 

2.1. Espais dormitori. 
 
La superfície mínima complirà les determinacions de la Llei 20/1991 i el Decret 135/95. 
 
No podran subdividir-se en altres sales o habitacions, ni agrupar-se amb altres estàncies 
constituint elements independents de la resta del centre. 
 
La superfície màxima serà de 30 m². 
 

2.2. Espais comunitaris. 
 

Els espais comunicaris representaran un 50% de la superfície total. Aquest sostre 
s’ordenarà dins del volum edificable amb les condicions següents: 
 
1. Per planta destinada a espais dormitori, es garantirà una superfície mínima del 15% 

del total de la planta amb usos que garanteixin el control d’accés, el bany geriàtric, 
sala d’estar i altres similars. 

 
En aquest còmput no es pot incloure els passadissos de distribució i les escales 
pròpies de l’organització de l’edifici. 
 

2. En planta soterrani només s’admetran usos que siguin admissibles pel PGO vigent 
s'hi autoritzaran espais de serveis tècnics. En qualsevol cas no s’admetran usos 
d’espais d’activitats i convivència. Sempre i quan la superfície destinada no sigui 
superior al 40% del sostre destinat a usos comunitaris. En aquest còmput no s’inclou 
la reserva d’aparcament. 

 
3. Règim de gestió i titularitat. 
 

Aquests centres assistencials estaran basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i 
titularitat indivisible. Per tant resten prohibits règims de propietat horitzontal i/o similars que 
tendeixin a una gestió i títols de propietat que fragmentin la unitat gestora del centre. 

 
 
 
Article 76. Ús Educatiu (9) 
 
Comprèn les activitats formatives i d’ensenyament. 
 
 
 
Article 77. Ús Recreatiu (10) 
 
Comprèn les activitats relacionades amb el lleure, el temps lliure i l’esbarjo. 
 

10.A. ESTABLIMENTS DE JOCS D’ATZAR: 
10.A.1. Casinos i bingos 
10.A.2. Salons recreatius de màquines tipus B 
10.A.3. Salons recreatius de màquines tipus A i màquines esportives 
10.A.4. Salons recreatius anomenats esportius 
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10.B. ESTABLIMENTS D’EXHIBICIÓ: 

10.B.1. Establiments d’exhibició en espais descoberts 
10.B.2. Establiments d’exhibició en espais coberts 
 

10.C. BARS MUSICALS. ESTABLIMENTS D’AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O ESPECTACLES: 
10.C.1. Capacitat fins a 50 persones 
10.C.2. Capacitat entre 50 i 100 persones 
10.C.3. Capacitat entre 100 i 300 persones 
 

10.D. DISCOTEQUES, BARS MUSICALS DE CAPACITAT SUPERIOR A 300 PERSONES, 
SALES DE FESTA, SALES DE BALL, ETC. I SIMILARS. 

 
10.E. SALES DE FESTA DE JOVENTUT. 
 
10.F. SALES DE FESTA EN ESPAI DESCOBERT. “CARPES” I D’ALTRES INSTAL·LACIONS 

DE TEMPORADA, AMB CARÀCTER EMPRESARIAL O MERCANTIL. 
No s’inclouen en aquest grup, les activitats musicals o d’espectacles que amb caràcter 
temporal i provisional es realitzen per part de les entitats culturals o veïnals o sense 
ànim de lucre, en determinades festes, commemoracions o festivals d’interès públic, i 
que es realitzin en espais públics o envelats, locals coberts o descoberts, amb les 
corresponents previsions de seguretat per l’accés públic. 
 

Amb caràcter general, l’ús recreatiu es prohibeix a una distància fins a 100 m. del recinte dels 
centres educatius d’ensenyament oficial, amidats radialment des de la porta o les portes 
d’entrada d’aquella activitat. 
 
 
 
Article 78. Ús Esportiu (11) 
 
Comprèn l’ensenyament i pràctica de l’esport en general, l’educació física i l’esport com a lleure i 
exhibició. 
 
1. Establiments esportius en espais coberts, destinats exclusivament a la pràctica de l’esport. 
 
2. Establiments esportius en espais descoberts, destinats exclusivament a la pràctica de 

l’esport. 
 
3. Establiments esportius en espais coberts on són compatibles la pràctica de l’esport amb la 

seva exhibició. 
 
4. Establiments esportius en espais descoberts on són compatibles la pràctica de l’esport amb 

la seva exhibició. 
 
5. Establiments esportius recreatius amb superfície no superior a 500 m² destinats a la 

pràctica d’esports de lleure i exhibició, aeròbic, ball de saló, dansa i similars. 
 
 
 
Article 79. Ús Socio – Cultural (12) 
 
Comprèn les activitats culturals i de relació social i religiosa. 
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Article 80. Estacions de Servei (13) 
 
Comprèn les instal·lacions de subministrament de carburants al detall i d’altres activitats 
associades al servei dels automòbils i dels seus usuaris, així com les instal·lacions de 
subministrament annexes a les grans superfícies comercials que puguin ser autoritzades d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
 
 
Article 81. Ús Industrial (14) 
 
Comprèn les indústries en general, magatzems annexes a les mateixes i els tallers de reparació i 
planxisteries. També inclou els magatzems separats de l’ús pròpiament industrial. S’hi incorporen 
expressament els usos mediambientals com plantes de triatge, reciclatge, compostatge, etc.., en 
general tractament de residus.  
 

14.A.  INDÚSTRIA ARTESANAL. 
Comprèn les indústries innòcues compatibles amb l’ús residencial i que no produeixen 
efectes molestos sobre l’entorn. En cap cas poden tenir una superfície útil total superior 
a 100 m².  
Es consideren indústries inocues els laboratoris, tallers familiars, petites indústries que 
utilitzen màquines o estris manuals o amb motors de potència total inferior a 3 Kw, que 
no produeixin sorolls superiors a 45 decibels a l’exterior, ni emanacions o perills 
especials. Aquestes activitats podran funcionar únicament en horari diürn. 

 
14.B. INDÚSTRIA URBANA. 

Comprèn les indústries compatibles amb l’ús residencial i que no produeixen efectes 
molestos sobre l’entorn. En cap cas poden tenir una superfície útil superior a 250 m². 
El nivell màxim de soroll permès per a aquesta categoria, és de 50 decibels.  
Les activitats de serveis a una comunitat d'habitatges: bogaderies, túnels de rentat de 
vehicles, instal·lacions de climatització, de manutenció, d’aparells elevadors, etc.., es 
classificaran en aquesta categoria industrial, excepte si la seva envergadura o les 
molèsties i perill que puguin ocasionar, superen els que originaria una activitat industrial 
d’aquesta categoria. 
Aquestes activitats seran en general les incloses dins l’Annex III de la Llei 3/1998. 

 
14.C. INDÚSTRIA AGRUPADA. 

Comprèn aquelles indústries incompatibles amb l’ús residencial. S’inclou en aquest 
apartat els tallers de reparació de vehicles ram planxa i pintura. 
S’inclouran en aquest grup bàsicament les activitats industrials classificades dins 
l’annex II de la Llei 3/1998. 

 
14.D. INDÚSTRIA SEPARADA. 

Comprèn aquelles indústries que per les seves característiques no són compatibles 
amb l’habitatge i altres usos industrials, per quin motiu s’han d’ubicar en polígons 
industrials, i en edifici aïllat.  
S’inclouran en aquest grup bàsicament les activitats industrials classificades dins 
l’annex I de la Llei 3/1998. 
 

14.E. MAGATZEMS. 
S’entén per magatzems aquells locals on s’hi guarden productes i no es produeix cap 
manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos. 
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb activitat industrial contigua, es 
considerarà tot el conjunt com una indústria. 
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb activitat comercial contigua, es 
considerarà tot el conjunt com un ús comercial. En aquests dos casos, la seva 
compatibilitat vindrà determinada per la de l’ús comercial o industrial amb el qual es 
relacionen. 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 41 

S’inclou com a ús de magatzem el pupilatge de roulottes. 
 

14.F. SERVEIS TÈCNICS MEDIAMBIENTALS. 
Plantes de triatge, reciclatge, compostatge, incineració, etc.., en general lligats al 
tractament de residus. 
 

14.G. TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES 
Comprèn aquelles activitats destinades al manteniment de vehicles en el ram mecànic i 
electricitat com activitat mixta d’indústries i serveis, que són compatibles amb l’ús 
residencial. Els tallers de reparació de vehicles del ram planxa i pintura tindran la 
consideració d’indústria agrupada, i per tant, no s’inclouen dins d’aquest grup. 

 
L'Ajuntament podrà redactar una O.M. amb la finalitat de desenvolupar les determinacions sobre 
aquest ús, i els tipus i característiques d'indústries incloses a cada apartat anterior. 
 
 
 
Article 82. Ús Estacionament (15) 
 
1. Aparcament privat i/o comunitari 
2. Aparcament públic 
 
 
 
Article 83. Ús Públic – Administratiu (16) 
 
Comprèn centres o edificis per a serveis de l’administració pública, serveis de seguretat, 
bombers, etc. 
 
Inclou també l’ús de serveis funeraris. 
 
 
 
Article 84. Ús Abastaments (17) 
 
Comprèn els mercats centrals (a l’engròs), els escorxadors, les centrals lleteres i de 
comercialització. 
 
 
 
Article 85. Cementiri (18) 
 
Recintes destinats a l’enterrament i/o cremació de cadàvers. Admet també l’ús de serveis 
funeraris. 
 
 
 
Article 86. Ús Extractiu (19) 
 
Comprèn les activitats d’extraccions d’àrids i assimilades. 
 
 
 
Article 87. Ús abocadors (20) 
 
Recintes destinats a abocar-hi escombraries, runa, terres, etc... 
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Article  88. Ús Agrícola (21) 
 
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 la pròpia explotació agrària. 
 
 
 
Article 89. Ús Pecuari (22) 
 
Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custòdia de bestiar, així com 
les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de la pròpia 
explotació ramadera. 
 
 
 
Article 90. Ús Forestal (23) 
 
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i explotació dels 
boscos en els termes que regulen la Llei Forestal de Catalunya i disposicions que la 
desenvolupen, així com, d’acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais 
Naturals en aquells àmbits en què li és d’aplicació. 
 
 
 
 
CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS. 
 
Article 91. Regulació específica dels usos. 
 
Als efectes de l’emplaçament dels usos i de la compatibilitat entre els mateixos, el present POUM 
estableix la regulació específica que haurà de desenvolupar-se de forma detallada a l’ordenança 
reguladora dels usos i les activitats. 
 
 
 
Article 92. Situacions relatives 
 
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 següents situacions: 

Situació 0: Activitat situada en planta soterrani i amb accés situat en planta baixa i 
independent respecte d’altres usos. 

Situació 1: Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés independent 
dels habitatges. 

Situació 2: Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés comú amb els 
habitatges. 
Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb altres usos diferents de 
l’habitatge a les plantes inferiors. 

Situació 3: Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb ús d’habitatge a les 
plantes inferiors. 

Situació 4: Activitat situada en planta baixa d’edifici sense habitatges. 
Situació 5:  Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges. 
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Situació 6: Activitat contigua a habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu. 
Situació 7: Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge, i situada en edifici d’ús 

exclusiu. 
Situació 8: Activitat separada d’habitatge per espai lliure sense edificar. 
Situació 9: Activitat separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar. 
Situació 10:  Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis urbans. 
 

4. L’expressió gràfica de les situacions relatives es determina al gràfic adjunt. 
 
 

 H-A     H   H  
 H-A     H   A  
 H-A     A   A  
 A     1   2  
 0          
           
 A          
 H     A   A  
 A     A   A  
 3     4   5  
           
 H A H    A A A  
  6      7   
           
 H  A    A  A  
  8      9   
           
 A          

 10          
 

H = Habitatge       A = Activitat 
 
 
 
5. Quan la planta soterrani es produeixi en substitució de massís de terres tindrà, als efectes 

de la regulació d’usos, la mateixa consideració que si es tractés d’una planta baixa. 
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Article 93. Usos específics en relació a les situacions relatives 
 
1. Cada ús específic es permetrà només en les situacions relatives contemplades al quadre 

adjunt. 
 

 SITUACIÓ RELATIVA 
USOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Hoteler            
4. Residencial especial                                             
5. Restauració                                            
6. Comerç petit                                
6. Comerç mitjà                                    
6. Comerç gran                        
7. Oficines i serveis                                                     
8. Sanitari assistencial                                     
9. Educatiu                                    
10.A.1 i 2. Recreatiu                            
10.A.3 i 4. Recreatiu                        
10.B, C, E, F. Activitats musicals                            
10.D. Activitats musicals (discoteques)            
11. Esportiu                                                        
12. Sòcio-Cultural                                    
13. Estacions de Servei                        
14.A. Indústria artesanal                                    
14.B. Indústria urbana                                
14.C. Indústria agrupada                
14.F. Serveis tècnics mediambientals                    
15. Estacionament                                        
16. Públic administratiu                                                
17. Abastaments                    

 
Ús permès, ombrejat. Ús no permès, en blanc. 
 
 
2. No obstant, la regulació específica dels sòls urbans i urbanitzables pot introduir altres 

limitacions. 
 
 
 
Article 94. Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient 
 
1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa pel planejament en una determinada zona 

podrà instal·lar-s'hi atenent dos requisits previs: 
 

a) Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos i fonamentalment sobre l’ús residencial, 
sigui el que, d’acord amb els paràmetres que estableixi la corresponent ordenança 
reguladora pugui permetre la seva compatibilitat. 

 
b) Que els efectes a l’entorn i al medi ambient no sobrepassin els nivells que es fixin en la 

corresponent ordenança reguladora. 
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2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres usos, 

s’estableix mitjançant els següents paràmetres: 
- Sorolls i vibracions. 
- Contaminació atmosfèrica 
- Aigües residuals 
- Residus sòlids 
- Càrrega i descàrrega 
- Aparcament 
- Olors 
- Radiacions electromagnètiques. 
- Risc d’incendi 
- Risc d’explosió 

 
3. Els anteriors paràmetres hauran de regular-se específicament a través de la corresponent 

ordenança reguladora dels usos i les activitats valorant el seu nivell d’incidència sobre 
l’entorn i el medi ambient. 

 
 

 
Article 95. Regulació supletòria 
 
Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i que no 
hagi estat regulat específicament en els articles anteriors se li aplicarà la regulació de l’ús que 
més se li assembli, en funció dels efectes medioambientals que produeixi. 
 
 
 
Article 96. Simultaneïtat d’usos 
 
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent l’ús 
més desfavorable en quant al nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient. 
 
 
 
Article 97. Mesures tècniques correctores 
 
1. Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’adoptaran les mesures tècniques 

correctores més adients per tal d’evitar que el nivell d’incidència sobre l’entorn o el medi 
ambient superi a aquell que s’indica a la corresponent ordenança reguladora. 

 
2. Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència fins als 

límits màxims indicats en la corresponent ordenança reguladora, l’Administració podrà 
acordar el cessament o clausura de l’activitat mitjançant la tramitació de l’expedient 
corresponent. 
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CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ D’ESTACIONAMENTS I APARCAMENTS. 
 
Article 98. Definició 
 
1. S’entén per “estacionament” l’àrea oberta fora de la calçada destinada a parada 

d’automòbils. 
 
2. S'entén per aparcament o garatge aparcament, els espais situats a l'interior de l'edifici o en 

el sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, i les instal·lacions mecàniques 
especials destinades a la guarda de vehicles automòbils. 

 
 
 
Article 99. Previsions d’estacionaments en sòl urbanitzable 
 
Els plans parcials que desenvolupin les Normes d’aplicació en sòl urbanitzable hauran de 
respectar les següents determinacions: 
 
1. Es computaran, per a estacionaments, les superfícies de les calçades, sempre que quedi 

lliure una franja de circulació rodada de 5,00 m. d’ample com a mínim, si hi ha dues 
direccions, i 3,00 m. si només hi ha una. 

 
2. Els espais d’estacionament no situats a les calçades hauran d’agrupar-se en àrees que no 

produeixin excessives concentracions d’automòbils, que no donin lloc a “buits urbans”, ni a 
distàncies excessives des de les edificacions. 

 
3. Les places d’estacionament hauran de tenir, com a mínim, una  grandària de 2,50 m. 

d’amplada per 4,50 m. de llargada quan siguin en bateria, i de 1,80 m. d’amplada per 5,50 
m. de llargada quan siguin en cordó. 

 
4. Els espais d’estacionament i accés hauran d’estar pavimentats, en general, de manera 

similar a les calçades. 
 
5. Els estacionaments incorporaran arbrat excepte en casos de manifesta impossibilitat. En 

els situats fora de calçada es preveuran paviments tous o combinats per a evitar l'efecte 
radiant del terra. 

 
6. En les àrees públiques d'estacionament no es permetrà cap tipus d'activitat relacionada 

amb la reparació, manteniment i neteja de vehicles. 
 
7. Tot espai d'estacionament haurà d'obrir-se directament a la calçada de les vies urbanes, 

mitjançant una connexió que garanteixi suficient seguretat, principalment per als vianants, i 
sigui eficient en l'acció i sortida. En tot cas s'haurà de preveure l'accés de forma concordant 
amb els moviments de trànsit. 

 
 
 
Article 100. Previsions d’aparcaments als edificis 
 
1. Els edificis de nova planta o aquells on es produeixi canvi d’ús (inclós augment de número 

d’habitatges) de les zones de sòl urbà, així com les que s’estableixin en el seu dia, en els 
sectors de sòl urbanitzable, hauran de projectar-se i construir-se a l’interior de l’edifici o en 
terrenys edificables del mateix solar, en la quantitat següent: 
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a) Edificis d’habitatges: En sòl urbà, dues places per a cada nou habitatge, la superfície 

construïda de la qual sigui igual o més gran de 150 m², una i mitja pels de superfície 
construïda inferior a 150 m² i superior a 90 m², i una plaça per a cada habitatge menor 
de 90 m². En sòl urbanitzable, objecte d’un pla parcial, les que siguin fixades en el 
mateix, amb un mínim d’una plaça per cada 100 m² edificables. 

 
b) Edificis d’oficines, comercials o industrials: Una plaça d’aparcament per a cada 100 m² 

o fracció de superfície útil. 
 

c) Hotels: 0,6 places d’aparcament per cada habitació. 
 

d) Residències, hospitals, etc: Una plaça d’aparcament per a cada quatre llits. 
 

e) Usos recreatius i de restauració, una plaça d’aparcament per cada deu localitats o 
places d’aforament. 

 
f) Biblioteques, galeries d’art i museus públics: una plaça per cada 150 m² en 

establiments de més de 1.000 m². 
 

g) Centres de mercaderies: una plaça per cada quatre llocs de treball, més un espai 
d’aparcament per a cada vehicle utilitzat per l’empresa. 

 
h) Centres d’ensenyament reglat: un espai d’aparcament per cada tres treballadors en els 

serveis docents o auxiliars. 
 

i) Tallers de reparació de vehicles: La superfície destinada a aparcament serà com a 
mínim dues vegades l’ocupada pels tallers de vehicles de quatre o més rodes; en el 
cas de motos i similars la superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a 
l’ocupada pels tallers. 

 
j) Magatzems: Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 o fracció de superfície útil.  
 
Quan de l’aplicació dels mòduls anteriors l’exigència de places d’aparcament sigui igual o 
inferior a quatre, excepte en el cas d’habitatges, es podrà dispensar de l’obligació de 
reserva d’aparcament, sempre que hi hagi estacionament suficient en el sector.  
 

 
2. Quan un edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l’apartat anterior, el nombre 

mínim de places serà la resultant de la suma de les corresponents als diferents usos. 
 
3. a) Quan de l’aplicació de l’apartat primer d’aquest article resulti, en edificis destinats a 

habitatge plurifamiliar, que l'exigència de places d'aparcament és inferior a quatre, i pugui 
atendre's l'aparcament del previsible nombre de vehicles en altres edificacions públiques o 
privades properes, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments en el propi 
edifici, sempre i quan es localitzin en un altre edifici que no estigui situat a més de 100m de 
l’edifici objecte de llicència. En qualsevol cas s'ha de demostrar la vinculació d'aquests 
aparcaments a aquells usos que motiven la llicència.  

 
b) Els edificis unifamiliars en clau 1 o 2, i de façana inferior a 5,50m tampoc estaran 
obligats a preveure aparcament. 
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Article 101. Llicències.  
 
1. Estaran sotmesos a llicència prèvia de l’Administració municipal la instal·lació, ampliació i 

modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges aparcaments. Aquests constituiran 
per ells mateixos una activitat sotmesa a la normativa ambiental d’aplicació. 

 
2. S’exceptuarà de llicencia municipal el cas dels garatges particulars, que no depenguin de 

cap activitat, amb capacitat màxima de quatre vehicles i superfície no superior a cent 
metres quadrats (100 m2).  Si en un local s’hi allotgen diferents tipus de vehicles, el còmput 
es farà a raó d’equiparar 4 motocicletes a un turisme. 

 
 
 
Article 102. Regulació tècnica dels aparcaments.  
 
1. Superfície per plaça. Cada plaça d’aparcament disposarà d’un espai lliure configurat per un 

mínim de  2,20 m x 4,50 m, i amb una alçada lliure de 2,20 m. S’admetrà, únicament per 
raons estructurals, un màxim del 10% de places amb un espai lliure configurat per un 
mínim de 2,00 m x 4,00 m i amb una alçada lliure de 2,20 m.  

 
En els garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers caldrà reservar 
permanentment, en la planta de més fàcil accés, i el més proper possible a aquest, com a 
mínim el 2% de la seva capacitat total, per a vehicles que transporten passatgers 
minusvàlids. L’amplada mínima serà de 3,30 m. 

 
Les places per a motocicletes tindran dimensions mínimes de 1,10 m x 2,25 m. 

 
2. Relació amb la circulació. Els estacionaments, aparcaments i garatges aparcaments es 

projectaran atenent sempre les seves possibilitats d’accés i les necessitats de la circulació.  
 

Si s’instal·lés en immobles amb façana a més d’una via pública, les sortides hauran de 
projectar-se per aquella que resulti més adequada atenent a la circulació rodada existent 
en cadascuna de les vies públiques. La solució es raonarà en un estudi de naturalesa i 
intensitat del trànsit. 
 
En tots els aparcaments s’haurà de col·locar, en espai privat, un mirall que permeti la 
visibilitat de la via pública a l’efecte de facilitar la incorporació a la circulació. 

 
3. Supòsit especial. L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges 

aparcaments en aquelles finques situades en vies que pel seu trànsit o característiques 
urbanístiques singulars així ho aconsellin, excepte en el cas que s’adoptin les mesures 
correctores oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas. El fet de denegar 
la instal·lació d’aparcaments o garatges aparcaments, si fos obligatòria, no exonerarà als 
propietaris de l’esmentada obligació, que haurà de complir amb altres instal·lacions 
situades en el lloc i en la forma adequats. 

 
4. Alçada lliure mínima. Els locals tindran una alçada lliure mínima en tots els seus punts de 

2,20 m, que no es podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions similars en les zones de 
circulació. En l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que poden penetrar, inferior 
en 30 cm a l’altura lliure de pas del local i l’accés. 

 
5. Disposició de les places. En els plànols dels projectes s’indicarà la distribució i cotes de les 

places d’estacionament, aparcament i garatge aparcament i la seva numeració. La 
disposició de les mateixes, serà suficient perquè es pugui accedir a totes elles de forma 
fàcil, independent i directament.  
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6. Passadissos i accessos. En els plànols del projecte que es presentin amb les sol·licituds de 

llicència municipal figuraran assenyalats els emplaçaments i passadissos d’accés dels 
vehicles. En executar-se els projectes, s’assenyalaran sobre el paviment els emplaçaments 
i passadissos, així com el recorregut del camí per a l’usuari com a vianant per tal d’evitar el 
risc d’envestida. Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de 
circulació preceptius per advertir a vianants i a vehicles.  

 
Els aparcaments amb capacitat no superior a 40 places podran tenir un únic accés per a 
vehicles de 3 metres d’amplada, independentment de l’amplària del carrer des del qual es 
té accés. Hi haurà almenys un accés per vianants, d’amplada mínima 0,80 metres.  
 
Els aparcaments amb capacitat superior a 40 places hauran de tenir dos accessos de 
vianants, i almenys un des de l’exterior, separat de l’accés per a vehicles o adequadament 
protegit i amb una amplària mínima de 0,80 m. Per facilitar l’accés de minusvàlids als 
aparcaments públics, caldrà que la planta on s’estableixi la reserva de places esmentada 
anteriorment estigui dotada amb un ascensor o bé d’una rampa, amb les condicions 
establertes en la normativa de supressió de barreres arquitectòniques. 

 
7. Rampes i accessos 
 

Els edificis, establiments o zona independent o accesòria d'un altre ús principal, destinat a 
estacionament de vehicles i que per la seva superfície construïda o nombre de vehicles 
requereixi llicència d'activitat municipal (segons article 101.2.), estaran obligats a preveure 
un espai d'espera per l'entrada i sortida de vehicles des de la via pública, que no destorvi la 
circulació del carrer, amb una longitud mínima de 4,50 m. i pendent màxim del 5%. 
 
Les rampres no ultrapassaran el 20% en el punt màxim de pendent. L'amplada dels 
accessos a aparcaments no serà inferior a 5,40 m., per a dos sentits de circulació, i a 3 m., 
per a un únic sentit, amb el sobreample necessari en els revolts i el radi de corbatura, 
amidat en l'eix del carril de circulació, serà superior a 6 m. 

 
8. Aparells muntacotxes. Excepcionalment, es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells 

muntacotxes degudament homologats per a accés al garatge aparcament. Quan l’accés es 
realitzi exclusivament per aquest sistema s’instal·larà un aparell per cada 20 places o 
fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un fons mínim de 8 m i l’ample no serà inferior a 
6 m. 

 
9. Accés i sortida de vianants. Fins a 15 places es podrà considerar la porta d’accés de 

vehicles com accés de vianants sempre que sigui possible la seva fàcil obertura manual 
des de l’interior i disposi d’obertura de ventilació, en la seva part superior, d’un mínim de 
0,30 m2. Es considerarà que disposa de fàcil obertura manual quan existeixi una porta 
abatible integrada en la porta de vehicles, amb sistema d’obertura interior manual i 
practicable per a l’evacuació en tot moment. 

 
Tots els aparcaments han de disposar de vestíbuls d’independència en l’accés a les 
escales de l’immoble o qualsevol altre sector. 
 
Per a totes les sortides que es realitzin mitjançant un vestíbul previ, cal disposar d’una 
porta amb sistema automàtic de tancament que obrirà en el sentit d’evacuació, per 
sectoritzar la via d’evacuació de la zona d’altre ús que el d’aparcament. 
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10. Prevenció d’incendis i serveis de guarda. En matèria de prevenció d’incendis s’aplicarà allò 

que disposa la normativa vigent, bàsicament la NBE-CPI/96 o la que en el seu moment la 
substitueixi. Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d’alarma contra incendis que 
garanteixin degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics, qualsevol que 
sigui la seva capacitat, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les 
set hores del matí. Durant la resta d’hores serà obligatori el servei permanent de guarda, 
que segons la categoria i la superfície del garatge estableixi l’Ajuntament en exercici de la 
seva potestat. 

 
11. Ventilació. El sistema de ventilació estarà projectat i es realitzarà amb l’amplitud suficient 

per impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La 
superfície de ventilació natural a través d’obertures permanents serà com a mínim d’un 5% 
de la del local, quan es trobin en façanes oposades que assegurin una correcta circulació 
d’aire i assegurin l’eliminació de l’aire a l’interior. Si totes les obertures es troben a la 
mateixa façana, aquesta superfície de ventilació haurà de ser el 8% com a mínim. Quan la 
ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 6 vol/hora, 
mitjançant dos grups o sistemes independents per a l’entrada de l’aire i la sortida del 
renovat. En els garatges públics s’instal·larà un bany petit format per un wàter i lavabo com 
a mínim.  

 
12. Desguàs. El terra dels aparcaments estarà pavimentat a fi d’evitar fang i pols. Estaran 

dotats de sistema de desguàs connectat a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
 
 
Article 103. Regulació tècnica dels trasters. 
 
1. Condicionants. Els trasters compliran les condicions de la NBE-CPI/96 que siguin 

d’aplicació als trasters situats sota locals habitables. Així mateix, caldrà complir les 
condicions que estableixi la Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra 
Incendis, o organisme competent que li pertoqui.   

 
2. Sectorització. En general, els trasters hauran de constituir un sector d’incendis RF-90, 

disposaran de detecció d’incendis, portes tallafocs de RF-60 com a mínim i no podran 
disposar de superfícies individuals superiors a  20 m2. 

 
En cas que la zona de trasters disposi entre 100 i 500 m2 de superfície total, hauran de 
constituir un sector d’incendis RF-120 amb vestíbul d’independència, portes tallafocs i 
detecció d’incendis. 

 
3. Ventilació. Hauran de tenir ventilació natural o forçada, i sempre serà independent de la de 

l’aparcament. No obstant per a trasters individuals de superfície màxima 4 m2. Es pot 
admetre ventilació natural mitjançant l’aparcament, disposant de dues obertures de 
ventilació amb reixa de 15 x 15 cm, sempre que assegurin alhora la sectorització respecte 
l’aparcament. 

 
Quan existeixi una zona de concentració de trasters en nombre superior a dos amb un 
accés comú per aquests, caldrà disposar de ventilació forçada exclusiva, i per natural 
només s’acceptarà quan aquests ventilen directament a l’exterior. 

 
4. En cap cas les zones de trasters podran superar els 500 m2 de superfície total. 
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CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DELS USOS ESPECÍFICS DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
SECCIÓ PRIMERA. USOS EXTRACTIUS. 
 
Article 104. Definició i tractament. 
 
1. Es consideren àrees extractives els sòls on temporalment es realitzen activitats d'extracció de 

terres, granulats, o s'exploten pedreres. 
 
2. Aquestes activitats tenen sempre caràcter temporal i provisional. Això no obstant, es 

constitueixen en una zona diferenciada, per tal d’evitar la dispensa de singularitat que 
suposaria admetre-les com a ús compatible en part d'altres zones. 

 
3. D’acord amb l’art 49 del Reglament de la LUC, la implantació dels projectes d’activitats i 

construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals requereix, amb 
caràcter previ a l’obtenció de la llicència municipal, o bé l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic o bé l’aprovació del projecte corresponent d’acord amb el procediment establert 
en l’article 48 de la LUC. 

 
4. Finalitzada l’activitat i la restauració, mitjançant pla especial dels que preveu l’article 67 de 

la LUC, s’assignarà nova qualificació a l’àmbit, dintre de les previstes per aquest POUM per 
al sòl no urbanitzable. 

 
 
 
Article 105. Regulació de les activitats extractives. 
 
Els sòls no urbanitzables susceptibles de ser dedicats a l'activitat extractiva (pedreres) se 
subjectaran a les següents normes: 
 
1. Com a condicions generals a incloure al projecte i/o programa esmentats al següent apartat, i 

sense el compliment de les quals no es podrà concedir llicència, s’esmenten: 
 

a) No afectació a tercers, per quin motiu l’àrea d’explotació haurà d’enretirar-se un mínim de 
10,00 m. dels camins públics i 5,00 m. de la resta de llindars, i produir-se amb pendents 
adequades (a justificar mitjançant el corresponent estudi geotècnic) per a garantir que no 
es produiran esllavissaments de cap mena que poguessin afectar camins, instal·lacions o 
altres propietats. Les franges esmentades envoltant dels camins públics hauran de ser 
arbrades per evitar la sensació de buit als usuaris de dits camins. 

 
b) Tractament superficial adequat de les vies d’accés, amb pavimentació que no produeixi 

pols al pas dels vehicles, i senyalització de les esmentades vies, tot a càrrec del promotor 
de l’activitat. 

 
c) La restauració s’efectuarà garantint, mitjançant el corresponent projecte, el desguàs 

natural dels terrenys resultants, així com la inexistència de desnivells respecte de camins 
o finques veïnes. A l’interior dels terrenys a restaurar, s’hi admetran pendents màximes del 
30%, excepte si se situen als marges de barrancs, on podran adequar-se als pendents 
naturals del terreny sempre que es garanteixi l’estabilitat. Tampoc s’admetran, a l’interior 
dels terrenys, talussos per salvar la diferència de cotes entre plataformes d’anivellament. 

 
d) La restauració garantirà la replantació amb arbrat tradicional i el seu manteniment durant 

el termini necessari per que esdevinguin cultius explotables. 
 

2. Per a la tramitació de la llicència, serà necessari, a més dels tràmits oportuns davant dels 
Departaments de Medi Ambient i d’Indústria: 

 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 52 

a) Presentació d'un projecte de restauració integrada en el que, a més de la documentació 
especificada en el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre Normes de protecció del medi 
ambient, d'aplicació a les activitats extractives, hi consti: 

 
- Màxima superfície d'instal·lacions i serveis auxiliars, és a dir, maquinària, magatzem 

de material, bàscula, oficines, espais de maniobra, etc. 
 

- Màxima superfície d'extracció, entenent com a tal aquella superfície on ja s'ha alterat 
l'estat original del territori (topografia, vegetació) però encara no s'hi ha efectuat la 
restauració. 

 
- Durada aproximada de l'explotació fins al seu acabament. 

 
- Els terrenys resultants de la restauració s’anivellaran de manera que disposin de 

desguàs natural per superfície de les aigües pluvials cap a barrancs o torrenteres, 
sense afectar terrenys de cultiu ni camins rurals o altra vialitat. No s’admeten talussos 
importants. 

 
b) Presentació d'un programa d'activitats previstes per als tres propers anys on hi constarà, 

com a mínim: 
 

- Producció prevista. 
 

- Superfície afectada prevista, en planta i secció. 
 

- Superfície restaurada prevista, en planta i secció. 
 
Acompanyat dels plànols corresponents d'afecció i restauració. 
 

c) L'Ajuntament calcularà l'import de la garantia a prestar en funció del valor de la concessió. 
El titular de l'activitat haurà de presentar, davant d'aquesta Administració una garantia 
mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret afecta al compliment de les sancions 
que es puguin imposar en l'execució de l'activitat inspectora de l'Administració Municipal. 
Aquesta garantia és independent dels que puguin exigir altres organismes. 

 
d) Si es presenta document de compromís de cessió a favor de l'Ajuntament de la propietat 

dels terrenys objecte de l'explotació amb reserva de domini i condicionat a la concessió de 
llicència pel temps de l'explotació, la cessió de la propietat eximirà de la presentació de 
l'aval bancari expressada al punt c). 

 
3. Tramitada i acceptada la documentació, podrà concedir-se la llicència, que tindrà, en principi, 

durada indefinida, però serà objecte de revisió cada tres anys. En el mateix acte de 
concessió de llicència es farà efectiva la cessió expressada a l'apartat 2.d) o el dipòsit de 
l'aval. 

 
4. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot requerir l'explotador per comprovar que les màximes 

superfícies d'instal·lacions, serveis i extracció estan dintre de lo previst al punt 2.a), així com 
que es compleixen totes i cadascuna de les determinacions del projecte de restauració 
integrada. 
L’incompliment donarà lloc a que l'Ajuntament sancioni al titular de la llicència. Quan no hi hagi 
aval, s'advertirà l'explotador de que l’incompliment haurà d'estar subsanat en la propera 
revisió. 
Les sancions seran equivalents al valor de la restitució de les coses a l'estat anterior a la 
infracció incrementat en un 25%. 
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5. Cada tres anys, l'entitat explotadora presentarà la memòria de l'exercici triennal anterior, així 

com el programa d'activitats per als tres propers anys. El programa d'activitats tindrà el 
contingut indicat al punt 2.b), mentre la memòria justificarà l'acompliment del pla de treball 
anterior, o les discrepàncies hagudes. En funció del pla previst, es presentarà nou aval, si 
s'escau, per als tres propers anys podent-se retirar l'anterior si no hi ha hagut incompliments. 

 
6. Presentada i acceptada la documentació del punt 5, la concessió o llicència s'entendrà 

revisada i novament en vigor. 
 

7.  a) L'incompliment del punt 5 per no presentació, sense justificació expressa per part de 
l'explotador, donarà lloc a una sanció equivalent a l'import de la garantia a partir dels 
quinze dies naturals després dels tres anys de la data de concessió de la llicència, o de la 
seva última revisió. 

 
b) Si l'incompliment es produeix per no ajustar-se a les condicions del punt 1, l'Ajuntament ho 

comunicarà a l'explotador, qui disposarà d'un termini de trenta dies naturals per esmenar 
les deficiències. Transcorregut aquest temps sense subsanació o presentació de la 
necessària justificació, es podrà executar l'aval, en el seu cas. 

 
c) Si l'incompliment és reiteratiu, és a dir, es produeix més d'un cop, l'Ajuntament podrà 

revocar la llicència atorgada, fer efectiva la sanció corresponent mitjançant l'execució de 
l'aval, sol·licitar l'anul·lació de l'explotació, així com sol·licitar l'execució de l'aval dipositat al 
Departament de Medi Ambient. 

 
8. Les ampliacions de l’àmbit d’una pedrera se situaran com a mínim a una distància de 300 

metres de qualsevol nucli urbà. 
 
 
 
 
SECCIÓ SEGONA. GRANGES. 
 
Article 106. Definició i compatibilitat. Llicències. 
 
1. S'entén per granges totes aquelles edificacions destinades a acollir bestiar destinat a 

producció ramadera, en règim normal d'estabulació. 
 
2. No serà admissible la seva ubicació en sòl urbà, ni urbanitzable. 
 
3. La superfície mínima de parcel·la afecta a l’ús de granja serà de 3 ha. S’admetrà que 

aquesta superfície es distribueixi en més d’una parcel·la, amb discontinuïtat física, sempre 
que la parcel·la on s’ubiqui la granja no sigui inferior a 1,5 ha., i s'inscrigui al Registre la 
indivisibilitat del conjunt de parcel·les afectades. 

 
4. Per extensió, s'entén com a granges les de cria i reproducció de cavalls (activitat esportiva 

/ ramadera), les piscifactories i les hípiques amb estabulació del bestiar. En aquests casos 
també s'admetrà la seva implantació en parcel·les sense discontinuïtat física de superfície 
no inferior a 1,5 ha. 

 
5. Com a excepció, s'admetran parcel·les menors sempre i quan resulti demostrada la 

impossibilitat que l'explotació pugui superar els 20 caps per les granges d'unitats de bestiar 
major (UBM) o les equivalències que, per altres tipus de bestiar, fixi el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Caldrà, en aquests casos, justificar que la parcel·la té 
superfície suficient per a albergar l'ús que s'hi preveu, i no hi serà admès l'ús d'habitatge. 
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6. Per a l'obtenció de llicència, a més de les determinacions fixades per la legislació sectorial i 

per aquestes Normes, s'observaran, amb caràcter general, els requisits i procediments 
establerts als articles 47 a 51 de la LUC. Pel que fa a les explotacions porcines s’aplicarà 
també el R.D. 324/2000 de 3 de març i llurs modificacions. 

 
 
 
Article 107. Condicions d'edificació i ús. 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El sostre necessari es justificarà en cada cas en funció de les necessitats de la instal·lació i 
l'eventual construcció d'habitatge associat a la mateixa. L’ocupació serà de l’ordre del 10% 
com a màxim, tot i que, justificadament, podrà superar-se. No s'autoritzarà l'edificació en 
aquelles finques procedents de parcel·lacions urbanísticament il·legals. L’habitatge i la 
granja seran compatibles dintre una mateixa parcel·la, prèvia justificació de superfície de la 
mateixa, i prèvia tramitació establerta en els articles 48 i 49 de la LUC. 

 
La distància de l'edificació als nuclis de població serà superior a 500 m. Aquesta distància 
podrà disminuir-se a 200 m. sempre que resulti demostrada la impossibilitat que l'explotació 
pugui superar els 20 caps per les granges d'unitats de bestiar major (UBM) o les 
equivalències que, per altres tipus de bestiar, fixi el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, o bé es procedeixi a la instal·lació de digestors de residus (biogas) que garanteixin 
la no emissió de residus contaminants. 
Per a les granges petites esmentades, la dimensió de la parcel·la, sempre que no hi hagi 
habitatge, es podrà reduir fins a 1 ha. 
El volum total edificat a la finca es justificarà en funció del tipus d'instal·lació a implantar-hi. 
 
La construcció haurà de respectar les següents distàncies mínimes: 
-  20 m. a les partions. 
- 50 m. a les carreteres. 
- 20 m. a d'altres vies públiques. 
- 100 m. a captacions alienes a la pròpia granja i cursos d'aigua. 

 
En qualsevol cas es mantindrà lliure de tota construcció una faixa perimetral de 20 m. 
d'amplada entorn la granja projectada. 

 
En el supòsit de que la granja vagi acompanyada per un habitatge, caldrà l'informe del 
Departament d'Agricultura, que valori la compatibilitat dels usos. 

 
En l’activitat normal de la granja s’evitaran les olors, molèsties a tercers i contaminació de 
les aigües o els terrenys. Les infraccions que es produeixin es consideraran com a 
especialment greus. 
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SECCIÓ TERCERA. CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES. 
 
Article 108. Construccions agrícoles 
 
1. Les condicions d'edificació per a usos agrícoles en les modalitats de magatzem agrícola, 

de vivers i hivernacles, de casetes de ferramentes i utensilis i de coberts, tenen la condició 
comuna d'autoritzar-se només quan es tracti d'una construcció destinada a una explotació 
agrícola que tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, amb la superfície 
definida per la unitat mínima de cultiu establerta legalment per a cada tipus de sòl. S'admet 
que la superfície de la finca es distribueixi en dues o més parcel·les amb discontinuïtat 
física, sempre que la parcel·la on s'ubiqui l'edificació no sigui inferior a 1 ha., i s'inscrigui al 
Registre la indivisibilitat del conjunt de parcel·les afectes a l'edificació. 
El sostre edificable tindrà en cada cas la dimensió que funcionalment es justifiqui, 
mantenint distàncies de 15 m. a camins públics i 10 m. a altres partions. 
Per a ús agrícola en la modalitat d’indústria agropecuària, s'ha definit als anteriors articles 
106 i 107. 
 
A més, s'especifica: 
- Per a ús agrícola en la modalitat de magatzem agrícola: 

a) Altura màxima (carener): 7 m. 
b) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la mateixa finca. 
c) La superfície màxima per a cada unitat edificada serà de 1.000 m², i la separació 

mínima de 10 m. entre edificis. 
d) Ocupació màxima del conjunt de les unitats edificades destinades a magatzem 

agrícola, 5% de la superfície de la parcel·la. 
 

- Per la modalitat de vivers i hivernacles: 
a) Altura màxima de carener: 7 m. 
b) La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre el correcte drenatge de les 

aigües d'escorrentia pluvial a fi de no desequilibrar les capes freàtiques. 
 
2. A les parcel·les existents que no compleixin la superfície mínima abans especificada, només 

s’hi admetrà la construcció d’aixoplucs per a vehicles agrícoles i eines de superfície inferior a 
12 m², i alçada lliure màxima de 3,00 m. a carener, amb les separacions abans indicades. 

 
3. En qualsevol cas la intervenció municipal podrà modificar els projectes de construcció de 

qualsevol instal·lació agrícola en ordre a la seva integració en l'entorn rural circumdant. 
 
4. D’acord amb l’article 68, 8, d) del Reglament de la LUC, i respecte de qualsevol construcció i 

instal.lació pròpia d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, s’estableix la subjecció al 
procediment de l’article 48 de la LUC si se supera algún dels llindars següents: ocupació en 
planta de 500 metres quadrats, sostre total de 1000 metres quadrats, o alçada màxima de 10 
metres. 

 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES CORRECTORES DELS IMPACTES AMBIENTALS. 
 
Article 109. Mesures correctores dels impactes ambientals.  
 
L'informe medioambiental que forma part integrant del present POUM indica, per als diversos 
impactes que es poden produir sobre atmosfera, sòl, aigües, biodiversitat, flora, fauna, 
paisatge, gestió ambiental i salut humana com a conseqüència de l'activitat urbanística, un 
conjunt de mesures correctores destinades a minorar-los. 
 
Les esmentades mesures tenen valor normatiu, per quin motiu se les considera annexades a 
les presents NNUU. 
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CAPÍTOL SISÉ. DISPOSICIONS RELATIVES AL TIPUS D’ORDENACIÓ. 
 
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS COMUNS. 
 
Article 110. Àmbit d’aplicació i tipus d’ordenació. 
 
1. Els preceptes continguts en aquest capítol són d’aplicació, tant en les noves edificacions, 

en sòl urbà, com en les aixecades en les restants classes de sòl; podent ésser 
complementades, però no modificades, en els documents urbanístics que desenvolupin 
aquest POUM. 

 
2. Aquest POUM fixa els següents tipus d’ordenació: 
 

a) D’edificació segons alineació de vial. 
b) D’edificació aïllada. 
c) D’edificació en filera. 

 
3. A l’article següent es defineixen els paràmetres principals utilitzats en aquest capítol. 
 
 
 
Article 111. Definició de paràmetres. Paràmetres sobre les característiques de 
l’edificació. 
 
1. Parcel·la. Porció de sòl urbà edificable. 
 
2. Solar. Parcel·la que per reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en 

aquestes Normes, és apta per a la seva immediata edificació. 
 
3. Planta baixa. És el pis més pròxim al nivell de carrer o del terreny exterior. La seva posició 

està limitada segons cada tipus d’ordenació per unes cotes de referència màxima i mínima 
en relació amb la rasant. En funció de la planta baixa es determina la posició de la resta de 
plantes, el nombre total d’aquestes i l’alçada de l’edifici. 

 
4. Planta soterrani. La situada per sota de la planta baixa. 
 
5. Planta pis. Tota planta d’edificació que es trobi per damunt de la planta baixa. 
 
6. Elements tècnics de les instal·lacions. Parts integrants dels serveis de l’edifici de caràcter 

comú, com els següents: Filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o 
acumuladors; conductes de ventilació o de fums, claraboies; antenes de telecomunicació, 
ràdio i televisió; maquinària d’ascensor; espais per a recorregut extra dels ascensors i, 
àdhuc per a l’accés d’aquests al plànol de terrat o coberta; elements de suport per a 
l’estesa i assecat de roba, i d’altres. 

 
7. Cosssos sortints. Són els que sobresurten de l’alineació de façana o línia de façana, o de 

l’alineació interior, o de l’espai lliure a l’interior de l’illa, i tenen el caràcter d’habitables o 
ocupables, ja siguin tancats, semitancats o oberts. 

 
8. Elements sortints. Són part integrant de l’edificació o elements constructius no habitables ni 

ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l’alineació o línia de façana, o de l’alineació 
interior, o del perímetre regulador. 

 
9. Celobert. Espai no edificat, situat dintre del volum d’edificació i destinat a obtenir llum i 

ventilació. 
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10. Patis de ventilació. Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual significació 

que els cels oberts, però destinats a donar llum o ventilació a escales o dependències 
diferents de dormitoris o estances. S’enten per estança la cambra, sala o cos on s’habita 
normalment i no destinat a dormitori. 

 
11. Alineació de vial. És la línia que estableix límits a l’edificació, al llarg dels vials. 
 
12. Línia de façana. És el tram d’alineació que pertany a cada parcel·la. 
 
13. Profunditat edificable. És la distància normal a la línia de façana, que limita, per la seva part 

posterior, l’edificació. 
 
14. Alçada reguladora màxima. La que poden atènyer les edificacions, salvant excepcions 

expresses. 
 
15. Nombre màxim de plantes. Nombre màxim de plantes permeses, dintre de l’alçada 

reguladora. Cal respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i nombre de 
plantes. 

 
16. Mitgera. És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, que s’aixeca des dels 

fonaments fins a la coberta, malgrat que la seva continuïtat s’interrompi per celoberts o 
patis de ventilació, de caràcter mancomunat. 

 
17. Construccions auxiliars. Són les edificacions o cossos d’edificació al sevei dels edificis 

principals, destinats a porteria, garatge privat, vestidor, dipòsits de material de jardineria, 
caseta de guarda i altre d’anàlogues. 

 
18. Tanques. Són les construccions que delimiten els espais lliures interiors d’illa, producte de 

les separacions mínimes obligatòries, o del retranqueig de les edificacions, que 
s’estableixen entre les diverses parcel·les o entre les parcel·les i els vials. 

 
19. Piscines. Les piscines hauran de respectar una separació mínima de 1,00 metres respecte 

de tots els límits de la parcel·la, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no 
siguin susceptibles de transmissió elèctrica. 

 
 
 
Article 112. Definició de paràmetres. Paràmetres sobre l’ordenació de l’edificació. 
 
1. Illa. Superfície de sòl, delimitada per les alineacions de vial contigües. La superfície d’illa és 

la base de la definició dels aprofitaments de les diverses parcel·les i la base de mesura de 
les edificabilitats. La delimitació d’illa només coincideix amb el límit de les edificacions quan 
aquesta circumstància s’assenyala en els plànols i en la normativa específica del tipus 
d’ordenació. 

 
2. Espai lliure interior d’illa. És l’espai lliure d’edificació o edificable, en el seu cas, només en 

planta baixa, que resulta d’aplicar les profunditats edificables o que es delimita directament 
en els plànols d’ordenació. 

 
3. Separacions mínimes. Les separacions mínimes expressen les distàncies mínimes de 

l’edificació o edificacions principals i els seus cossos sortints, al front de la via pública, al 
fons de la parcel·la, als seus llindars o edificacions laterals i entre edificacions d’una 
mateixa parcel·la. 

 
4. Perímetre regulador de l’edificació. És el límit de la figura poligonal on s’han d’inscriure les 

edificacions. S’assenyala de forma directa en els plànols. 
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5. Reculades de l’edificació. És el retrocés de l’edificació respecte de l’alineació de vial o a les 
mitgeres. En relació al seu abast, potser d’edificació o de plantes. I en relació a la seva 
determinació, pot ser permès o obligatori. 

 
6. Índex d’edificabilitat bruta. S’entén per índex d’edificabilitat bruta el límit màxim 

d’edificabilitat, expressada en m² st/m² sòl (metre quadrat de sostre / metre quadrat de sòl), 
de la superfície de sòl de cada sector o àrea (Polígon d'Actuació, pla especial, etc..., 
incloent-hi els sistemes afectats). 

 
7. Superfície de sostre edificable. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les 

superfícies cobertes, corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes 
sobre ordenació, tinguin la consideració de baixos i pisos. Seran computades també pel 
càlcul d’aquesta superfície, les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats, les 
de les edificacions o cossos d’edificació auxiliars i les de les edificacions existents que es 
conservin. 

 
8. Índex d’edificabilitat neta. L’índex d’edificabilitat neta és la relació que hi ha entre la 

superfície de sostre edificable i la màxima superfície de sòl per a usos privats, un cop 
deduïts els sòls de cessió obligatòria en cada sector o àrea, expressada en metres 
quadrats de sostre per metres quadrats de sòl. En el conjunt de l'edificabilitat neta es 
tindran en compte les superfícies de les plantes baixes i pisos per sobre de les plantes que 
siguin soterrani, incloent les superfícies dels patis de llum i dels cossos tancats que 
sobresurtin, les edificacions existents que es conservin i les edificacions auxiliars. 

 
9. Ocupació màxima d’illa. És el percentatge màxim d’ocupació de l’edificació en planta baixa. 

L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un plànol horitzontal de tot el 
volum de l’edificació, inclosos els cossos sortints. 

 
10. Índex d’intensitat d’edificació per parcel·la. L’índex d’intensitat d’edificació per parcel·la és 

el resultant de dividir l’edificabilitat màxima permesa en cada parcel·la per la seva 
superfície. L’edificabilitat màxima permesa és el resultant de la distribució comportada per 
l’ordenació de volums entre totes les parcel·les, de l’edificabilitat neta. 

 
En el còmput de l’edificabilitat s’inclouran les superfícies de totes les plantes per sobre de 
la planta soterrani. En l’edificabilitat també es computaran els cossos sortints tancats o 
semitancats, els celoberts i els patis de ventilació. 
 
L’edificabilitat total, computada segons el paràgraf anterior, no superarà, en les parcel·les 
en pendent, la que resulti de l’edificació en terreny en pla horitzontal. 

 
11. Densitat d'habitatges: és el resultat de la divisió entre el nombre d'habitatges d'un sector, 

polígon o zona, i la superfície del mateix. Es mesura en nombre d'habitatges per hectàrea. 
En els casos en què es prescriu una reserva per a habitatges de protecció pública, aquest 
valor és nominal, en tant que vindrà alterat per la menor superfície relativa d'aquest tipus 
d'habitatge. Serà cadascuna de les figures de planejament derivat la que determini el 
nombre màxim d'habitatges en renda lliure i de protecció, i per tant la densitat real resultant, 
en concordància amb la legislació vigent. 

 
12. Espai restant. Porció de solar no edificable, el tractament de jardineria del qual corre a 

càrrec del propietari. 
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Article 113. Tipus d’ordenació d’edificació segons alineació de vial 
 
1. Consisteix en l’edificació desenvolupada entre mitgeres i de forma contínua segons la 

façana que doni a la via pública, ajustada a l’alineació de vial corresponent. La unitat bàsica 
d’aquest tipus d’ordenació la constitueix l’illa o en el seu cas la unitat de zona definida per 
aquest POUM. 

 
2. Les condicions generals depenen essencialment de la fixació d’alçades reguladores, 

profunditat edificable i nombre de plantes. 
 
3. L’alineació de vial és la que assenyala el límit entre espais públics destinats a vials, places 

o jardins i les parcel·les o solars de propietat pública o privada. 
 
 
 
Article 114. Tipus d’ordenació en edificació aïllada 
 
1. Comprèn l’edificació en edificis aïllats, amb separacions entre ells i respecte als límits 

ajardinats de caràcter privat, així com respecte a la vialitat. La unitat bàsica d’aquest tipus 
d’ordenació la constitueix la parcel·la. 

 
2. Les condicions bàsiques d’edificació per a aquest tipus d’ordenació depenen de la fixació, 

de la forma i mida de la parcel·la, de l’alçada reguladora màxima, de les distàncies de 
separació als límits de la parcel·la i entre edificacions, dels percentatges d’ocupació del sòl 
i de l’edificabilitat neta. 

 
 
 
Article 115. Tipus d’ordenació en filera 
 
1. Consisteix en edificacions recolzades en una directriu, formant un conjunt d’edificació 

contínua d'habitatges entre mitgeres. 
 
2. Aquestes edificacions poden estar separades de l’alineació de vial, formant un pati 

davanter, lliure d’edificació que amb el pati posterior defineix la unitat tipològica. 
 
3. L’ús d’habitatge admès és l’unifamiliar, entenent com a tal, l’habitatge corresponent a cada 

unitat familiar, de manera que, per tractar-se d’edifici agrupat horitzontalment, no coincideixi 
la projecció en planta de cap habitatge amb la de cap altre de manera total o parcial. 
L’accés a cada habitatge serà independent i exclusiu, admetent-se, però, l’accés col·lectiu 
de vehicles pel garatge-aparcament. 

 
 
 
Article 116. Parcel·la 
 
1. S'entén per parcel·la tota fracció de la superfície de sòl urbà edificable, delimitada amb la 

finalitat de facilitar l'execució de la urbanització i de l'edificació, per conferir autonomia a 
l'edificació per unitats de construcció i sobre la qual s'aplica la intensitat d'edificació i el 
número d'habitatges. Esdevé edificable quan disposa dels elements d'urbanització de 
l'article 29 de la Llei d’Urbanisme, sempre i quan compleixi la condició de parcel·la mínima 
que es fixa per a cada zona. 
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2.  a) Quan aquestes Normes o en els plans parcials o Especials, s'establís una parcel·la 

mínima o unes condicions mínimes de mida o forma, serà obligatori per poder edificar, 
acomplir amb aquesta mínima superfície o longitud. S'exceptuen aquelles parcel·les de 
mida més petita en sòl urbà existents amb anterioritat a la data de publicació del PGO 
que es revisa, si s'acredita de manera fefaent. Les parcel·les de superfície inferior al 
doble de la mínima seran indivisibles d'acord amb el que preveu l’article 188 de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
b) Conforme a l'estipulat en el paràgraf 2 de l'Article 188 de la Llei d’Urbanisme, la qualitat 

d’indivisible es farà constar obligatòriament en la inscripció de la finca en el Registre de 
la Propietat. 

 
 
 
Article 117. Solar. 
 
1. Parcel·la, que per reunir les condicions de superfície i urbanització establertes dins 

aquestes Normes, és apta per a la seva immediata edificació, d’acord amb els requisits que 
assenyala l’article 29 de la Llei d’Urbansime. 

 
2. En la seva part no edificable o no edificada, d’acord amb les característiques de la zona on 

s’ubiquin, admetran la construcció de piscines, separades un mínim de 1,00 m. dels límits 
del solar i de l’edificació que aquest contingui. 

 
 
 
Article 118. Planta baixa 
 
1. Per al tipus d’edificació contínua, entre mitgeres, amb alineació de façana coincidint amb la 

vialitat, s’entendrà per planta baixa tota planta que es trobi a nivell de la rasant del carrer, 
en el punt mig de la façana o com a màxim, a un (1,00) metre per sota o per damunt de dita 
rasant en l’extrem de la línia de façana de major o menor cota respectivament. 

 
En els casos en què, a causa de la pendent, més d’una planta se situï dins dels límits 
exposats, cada tram de la façana en què allò succeeixi, definirà una distinta planta baixa. 
Per a parcel·les amb un front a dos vials oposats, la cota de planta baixa serà la 
corresponent a cada front, estesa fins a la meitat de la profunditat d’illa. 

 
2. Per l’edificació aïllada, les cotes de referència de les plantes baixes no poden en cap cas 

ser establertes amb una variació superior a més-menys un metre en relació amb la cota 
natural del terreny. Es pren com a punt de referència el centre de gravetat de la planta 
baixa o part de planta baixa. Podran resultar diverses plantes baixes a causa de la 
topografia. 
 

3. L'alçada lliure mínima de la planta baixa, es defineix per la que resulta entre la cota 
superior de paviment i la cota inferior de cel ras o qualsevol element estructural, 
instal·lacions o d'altra mena, i no serà inferior a 2,50 m. per a habitatges, oficines i 
vestíbuls, ni a 2,75 m. per a usos comercials, magatzems, indústria artesana o urbana, etc. 

 
4. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de 

semisoterrani i entresol. 
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5. Els altells es permeten en planta baixa quan formin part del local ubicat a la dita planta i no 

tinguin accés independent des de l’exterior. 
Els altells: 
a) Se separaran un mínim de 3 m. (tres) de la façana d’accés principal a l’edifici i 
b) La seva alçada lliure mínima, per sota i per damunt, serà de 2,50 m. 
 
Si la part superior es destina a dipòsit de materials, no caldrà que compleixin tal condició. 

 
 
 
Article 119. Planta soterrani 
 
1. Per al tipus d’edificació contínua, entre mitgeres, amb alineació de façana coincident amb 

la vialitat, tota planta situada per sota de la planta baixa; i per a l’edificació aïllada, tota 
planta que enterrada o semienterrada, en la part superior del seu sostre no arribi a estar a 
un nivell d’un metre per sobre de la cota del paviment exterior definitiu, en qualsevol punt 
del perímetre de l’edificació, tingui o no obertures en qualsevol dels fronts de l’edificació. 

 
2. No es permet en planta soterrani, l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions, en els usos 

d’habitatge, hoteler, residencial especial i/o sanitari. Els seus usos són els assignats per les 
presents NNUU als seus articles 92 i 93. 

 
3. L’alçada lliure mínima de les plantes soterrani serà de 2,20 m. i la màxima de 3,00 m. En 

cas d'utilització com a garatge o aparcament, el pas mínim entre cota superior de paviment 
i cota inferior de qualsevol element estructural, d'instal·lacions o de qualsevol altra mena, 
serà de 2,20 m., exceptuant-se d'aquesta norma 1,00 m. d'ample a partir del fons de les 
places d'aparcament. 

 
4. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada parcel·la. 
 
5. Els soterranis, per sota del primer, només podran destinar-se a aparcaments, instal·lacions 

tècniques de l’edifici, cambres blindades i similars. Malgrat això, podran autoritzar-se altres 
usos, diferents del d'habitatge i residencial, si es dota el local de mesures tècniques 
segures que cobreixin els riscs d’incendis, explosió, etc.; i el desallotjament, amb seguretat, 
de les persones en esdeveniments. 

 
 
 
Article 120. Planta pis 
 
S’entendrà per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la planta baixa. 
 
L’altura habitable mínima de les plantes pis, tal com s'ha definit a l'article 118.3, no serà inferior 
a 2,50 m. 
 
 
 
Article 121. Alçada reguladora 
 
És l’alçada màxima a la que podrà subjectar-se l’edificació i per sobre d’ella només es 
permetran: 
 
a) La coberta definitiva de l’edifici, de pendent màxima no superior al 30% i les seves 

arrancades seran línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes. 
 
b) Les baranes de protecció. 
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c) Els elements de separació entre terrats, en cobertes planes. 
 
d) Els remats ornamentals de façana i les xemeneies. 
 
e) Els elements tècnics de les instal·lacions, com xemeneies, antenes, parallamps, etc. Els 

elements que creen volum s’han d’endarrerir 3 m de l'alineació de façana, i no poden 
superar l'espai previst en el punt a) per a la determinació de les cobertes 

 
 
 
Article 122. Cossos sortints 
 
1. Els cossos sortints, habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que sobresurten 

de la línia de façana o de l’alineació de l’espai lliure interior d’illa o de l’alineació de 
l’edificació, compliran en tot cas, lo disposat en aquest article. 

 
2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes, i altres similars amb tots els seus costats 

amb tancaments indesmuntables. 
Són cossos sortints semitancats els que tinguin tancats totalment algun dels seus contorns 
laterals mitjançant tancaments indesmuntables  o opacs, com són les galeries i similars que 
reuneixin aquestes característiques. 
Són cossos sortints oberts les terrasses, els balcons i altres similars. 

 
3. La superfície en planta dels cossos sortints computarà als efectes del càlcul de superfície 

de sostre edificat, en les següents proporcions: tancats, el 100%, semitancats el 50%, i els 
oberts no computaran.  

 
4. Els cossos sortints de qualsevol tipus, computaran a efectes de l’ocupació màxima en el 

tipus d’ordenació d’edificació aïllada, en el qual, a més, seran tinguts en compte als efectes 
de separacions als límits de parcel·les. 

 
5. En tots els tipus d’ordenació es prohibeixen els cossos sortints en planta baixa, en les 

façanes que donin a vials o zones públiques. 
 
6. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes en les Normes aplicables  cada 

zona, els cossos sortints, a partir de la primera planta. 
En l'ordenació segons alineació a vial, els cossos sortints no poden tenir en cap punt una 
alçada inferior a 2,75 m. mesurada des de la rasant del vial. 

 
7. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la façana que limita el vol de tot tipus de 

cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa, com a mínim, a un metre de la 
mitgera, i mai a una distància de la mateixa inferior al vol màxim del cos sortint 
corresponent. 

 
 
 
Article 123. Vol màxim dels cossos sortints 
 
El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, s’estableix en cada tipus de 
zona, i en cap cas i sota cap concepte podrà ultrapassar: 
 
a) Segons alineació de vial: no podrà excedir una dècima part de l’ample del vial. Si per 

l’aplicació d’aquesta regla resultés una volada superior a 1,20 m., aquesta última serà la 
màxima acceptada.  
La totalitat dels cossos sortints oberts no podran ocupar més que les 2/3 parts de la 
longitud total de la façana. 
No es permeten cossos sortints tancats i semitancats. 
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b) Segons edificació aïllada: ve limitat per la superfície de sostre, els percentatges d’ocupació 
i separació als límits que no podran ser ultrapassats amb cossos sortints. 

 
c) Ordenació oberta: 1 metre. 
 
d) Ordenació en filera: 0,80 metres. 
 
 
 
Article 124. Elements sortints 
 
1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilastres no estructurals, ràfecs, gàrgoles, 

marquesines, para-sols i altres similars fixes, es limitaran, en quant al seu vol, a lo disposat 
per als cossos sortints, amb les particularitats següents, aplicables a l'ordenació en 
alineació a vial i en filera. A la resta de tipus d'ordenació se'ls hi aplicarà els valors màxims. 

 
2. S’admeten els elements sortints en qualsevol planta sempre que no sobresurtin més de 5 

cm. (0,05 m.) del pla de façana. 
 
3. Els ràfecs podran volar del pla de façana fins a un màxim de 0,45 metres per als carrers de 

menys de 20 metres i fins a un màxim de 0,80 metres per als carrers de 20 o més metres, 
per alineació a vial i en filera. Per a edificació aïllada i ordenació oberta, els ràfecs fins a 
0,80 m. no consumiran ocupació en planta, mentre que els que superin aquest valor 
consumiran ocupació en la totalitat del seu vol. 

 
4. Els elements sortints no permanents, com són els tendals, persianes, rètols, anuncis i 

similars no s’inclouran en el concepte d’elements sortints regulats en aquestes Normes. 
Regirà, respecte dels mateixos, l’establert en les Ordenances Municipals. 

 
5. S’admeten els elements sortints permanents que se situïn de manera que cap dels seus 

punts es trobi a alçada inferior als 2,75 m. per damunt de la rasant de la vorera, la seva 
volada no sigui superior, en cap punt, a l'amplada de la vorera menys 0,60 m, amb un vol 
màxim de 0,80 m, i no contradiguin l’establert en el punt 3 d’aquest article. 

 
 
 
Article 125. Elements tècnics de les instal·lacions 
 
S’engloben sota aquest terme els filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, torres de 
refrigeració, conductes de ventilació o de fums, claraboies i remats de murs, antenes pròpies 
de les instal·lacions de l’edifici, maquinària d’ascensors, accessos al terrat o cobert, elements 
de suport per a estendre la roba, plafons solars, elements per a energies alternatives en 
general, i similars, al servei de l’edifici. 
 
El volum i disposició d’aquests elements es fixa a través dels articles d'aquestes NNUU que 
defineixen aquells volums permesos per sobre de l'alçada reguladora màxima. 
 
Els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions, definits en aquestes 
Normes, s'han de preveure en el projecte d'edificació com a composició arquitectònica conjunta 
amb tot l'edifici. No poden superar en cap cas l’envoltant màxima establerta per a l’edificació. 
 
Les dimensions dels volums corresponents a aquests elements es determinen en funció de les 
exigències tècniques de cada edifici o sistema d’instal·lació. 
 
Amb caràcter general i llevat de situacions excepcionals (tècnicament justificades) no 
s’admeten elements tècnics de les instal·lacions en les façanes dels edificis. 
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Article 126. Instal·lació de xemeneies.  
 
1. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol que sigui el seu origen, 

hauran d'evacuar-se a l'exterior mitjançant conductes o xemeneies.  
 
2. Els locals comercials disposaran de dos conductes independents per cada local diferenciat 

de planta baixa, fins la coberta de l’edifici, per tal de possibilitar la instal·lació d’activitats 
que precisin una sortida per a fums i l’altra per als serveis higiènics. Queda totalment 
prohibida la connexió d’aquests conductes amb les conduccions pròpies (shunts) dels 
habitatges.  

 
3. Les xemeneies i els corresponents conductes d'unió hauran de construir-se amb materials 

inerts resistents a la corrosió dels productes a evacuar. 
 
Les xemeneies seran d'algun dels tres tipus següents: metàl·liques circulars (d'aram, zenc 
o ferro esmaltat, de color gris o mangra, fins diàmetre màxim 30 cm),  ceràmiques 
prefabricades del mateix color que les teules fins diàmetre 30 cm, o d'obra de secció 
quadrada o rectangular de mides inferiors a 35 x 95 cm, arrebossada i pintada amb color 
neutre. 

 
4. Les xemeneies hauran d'assegurar un tir perfecte, amb una velocitat adequada dels fums 

per evitar la sortida de flames, espurnes de ignició, cendres, sutge o partícules, en valors 
superiors als permesos. 

 
5. No s’admetrà la instal·lació de xemeneies ni cap altre mena de conducte que discorrin per 

qualsevol de les façanes de l’edifici. 
 
6. Segons els tipus de contaminants que siguin emesos per una activitat o instal·lació a 

l’atmosfera, es distingeixen les següents categories: 
  

Categoria 1: Focus de combustió que consumeixen combustibles gasosos, renovació d’aire, 
calefactors elèctrics, instal·lacions de condicionament d’aire o qualsevol altra que no emetin 
contaminants ni olors. En aquesta categoria s’inclouen les instal·lacions individuals de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària. 

 
Categoria 2: Focus de combustió que consumeixen combustibles en els quals el contingut 
en sofre es igual o inferior a l’1%, i activitats que poden desprendre bafs o olors. En aquest 
apartat s’inclouen les calefaccions col·lectives, cuines o aparells de cocció de bars i 
restaurants, establiments similars, etc. 

 
Categoria 3: Focus de tipus industrials, activitats classificades com a potencialment 
contaminants de l’atmosfera, activitats que desprenen partícules sòlides en suspensió, i 
focus que emeten fums, bafs o gasos no compresos en els nivells anteriors. 

 
7. Als efectes de limitar els olors, l'alçada del conducte d'evacuació s'haurà d’ajustar a 

l’establert segons cada categoria, i si s’escau es calcularà d’acord amb la normativa 
sectorial d’aplicació fins a obtenir una immissió generada inferior a la llinda de 
perceptibilitat.  

 
 
 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 65 

Article 127. Condicions de les xemeneies assimilables a domèstiques. 
 
1. Es troben dins les xemeneies assimilables a domèstiques les sortides de fums de categoria 

1 i 2 de l’article anterior. 
 
2. No es poden llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 

suspensió, o a temperatura diferent de l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus, 
excepte les instal·lacions de climatització de potència inferior a 10.000 Kcal/hora, sempre 
que la temperatura del flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui 
perceptiblement diferent del de l’entorn. 

 
3. L’alçada de les xemeneies de categoria 1 serà superior en 2 metres a tota edificació 

situada en un cercle de radi 10 metres i amb centre a la xemeneia. 
 
L’alçada de les xemeneies de categoria 2 serà superior en 2 metres a tota edificació 
situada en un cercle de radi 20 metres i amb centre a la xemeneia. 

 
4. Quan a conseqüència de l'edificació d'un immoble veí d'alçada no superior a la màxima 

prevista en aquestes normes urbanístiques, una xemeneia industrial o conducte deixi de 
complir els requisits d'alçada establerts en els articles anteriors, amb càrrec a la 
indemnització que li ha de satisfer el titular de l'edificació veïna, el propietari o usuari haurà 
de realitzar l'obra oportuna per tal que la xemeneia tingui l'al-çada que correspon a la nova 
situació.  

 
5. Quan una xemeneia o conducte tingui l'alçada reglamentària respecte a la màxima 

permissible per a l'edificació d'immobles segons aquestes normes urbanístiques, però 
resulti insuficient respecte a algun edifici de caràcter singular o l'alçada del qual sigui 
conseqüència d'una compensació de volums, el propietari no estarà obligat a fer cap mena 
d'obra, però sí a permetre que es faci, a càrrec del titular de l'edifici respecte al qual la seva 
alçada resulti deficitària.  

 
 
 
Article 128. Condicions de les xemeneies industrials. 
 
1. Es troben dins les xemeneies industrials les sortides de fums i els focus contaminants 

classificats com a categoria 3. 
 
2. Per a les activitats industrials, el conducte de sortida de fums o gasos haurà d'estar proveït 

d'un registre per a la presa de mostres, realitzat d'acord amb el que es disposa en l'Annex 
III de l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 d'octubre de 1976 o norma que la substitueixi. 

 
3. Per determinar l'alçada dels conductes d'evacuació de les instal·lacions industrials o de 

calefacció o producció d'aigua calenta sanitària de tipus col·lectiu s'atendrà allò que 
disposa l'Annex II de l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 d'octubre de 1976, o norma que 
la substitueixi, i s'afegirà a l'alçada resultant de l'aplicació de l'Annex esmentat una alçada 
addicional d'acord amb la situació del conducte respecte a edificacions, segons el que es 
disposa en l'Annex I d'aquesta Ordenança. En qualsevol cas, l'alçada complirà, 
independentment de la potència calorífica, els mínims que per a les instal·lacions de 
combustió inferior a 20.000 Kcal/h (83.740 KJ) i les instal·lacions domèstiques s'assenyalen 
en l'article següent. 

 
4. L’alçada de les xemeneies de categoria 3 serà superior almenys en 3 metres a tota 

edificació situada en un cercle de radi 30 metres i amb centre a la xemeneia, o la que 
resulti dels càlculs segons la normativa sectorial que sigui aplicació. 
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5. En les xemeneies o conductes l'alçada dels quals sigui superior a 10 m a la dels edificis 
propers, el propietari haurà de disposar la instal·lació del corresponent parallamps en 
aquelles xemeneies o conductes.   

 
 
 
Article 129. Condicions higièniques mínimes dels habitatges i locals 
 
Seran les establertes en el Decret 135/1995, de supressió de barreres arquitectòniques, i en el 
Decret 28/1999, de 9 de febrer, sobre requisits mínims d’habitabilitat i del que s’especifiqui en 
les corresponents Ordenances Municipals. 
 
 
 
Article 130. Ventilació i il·luminació 
 
1.  a)  En els edificis d'habitatges, els dormitoris i cuines i estances no podran autoritzar-se si 

no reben ventilació i il·luminació a través, almenys, de patis de llums o celoberts. 
La ventilació i il·luminació d’altres dependències diferents de les destinades a dormitoris 
o estances i les de les escales i peces auxiliars interiors, podrà fer-se mitjançant patis de 
ventilació. 
 

b) La ventilació i il·luminació mitjançant mitjans tècnics, sense utilització de patis de llum o 
de ventilació, s’admetrà per a dependències i peces auxiliars dels habitatges, no 
destinades a dormitoris, cuines i estances, quan s’assegurin les condicions higièniques i 
estigui autoritzat per les ordenances municipals sobre condicions sanitàries i higièniques 
dels habitatges. 

 
c) La ventilació i la il·luminació dels locals de treball i estança destinats a usos comercial i 

d’oficines podrà realitzar-se mitjançant patis de llums o de ventilació. Es permetrà la 
ventilació o il·luminació per mitjans o elements tècnics de provada eficàcia, que 
assegurin condicions adequades d’higiene. 

 
2. El disposat en aquest article sobre patis i l’establert en els articles següents sobre patis de 

llums i de ventilació és aplicable també a les obres d’ampliació, per a addició de noves 
plantes. Per a autoritzar aquesta ampliació, en els casos en què sigui admesa, es 
requerirà, a més, l’adequació de les característiques i dimensions dels patis, inclòs dels 
corresponents a les plantes edificades, a les condicions de mida i forma exigides en 
aquestes Normes. 

 
 
 
Article 131. Patis de llums o celoberts 
 
1. Els patis de llums poden ser interiors o mixtes. Són interiors els patis de llums que no 

s’obren a altres espais lliures o vials i són mixtes els oberts a aquests espais. 
 
2. La dimensió i la superfície mínima obligatòria dels patis de llums interiors depèn de la seva 

alçada. La dimensió del pati interior serà tal que permeti inscriure en el seu interior un 
cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb un mínim de 3,0 metres i amb 
una superfície mínima segons la taula següent: 

 
Alçada del pati  (en nº plantes pis) Superfície mínima (m²) 

1 9 
2 10 
3 12 

Més de 3 14 
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3. Els patis de llums mixtes, que són aquells oberts en alguna o algunes de les seves cares a 
espais lliures o a vial, hauran de respectar les distàncies mínimes entre parets fixades pel 
diàmetre del cercle inscribible esmentat en l’anterior punt d’aquest article. No serà 
aplicable, pel contrari, a aquests patis, les superfícies mínimes fixades en la taula anterior. 
Les parets dels patis de llums mixtes es consideraran com a façanes a tots els efectes. 

 
4. El pati de llums serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dos o més finques 

contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que dita mancomunitat de 
pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita en el Registre de la Propietat. 
Els patis mancomunats es regiran, en quant a la seva forma i dimensions, per lo disposat 
per als patis interiors i els mixtes. 

 
5. Als efectes de lo disposat en aquest article sobre patis de llums interiors es tindran en 

compte, a més, les següents regles: 
 

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

 
b) L’alçada del pati a efectes de determinació de la seva superfície, es mesurarà en 

nombre de plantes des de la més baixa que precisi ser servida pel pati fins la més 
elevada. 

 
c) El paviment del pati estarà, com a màxim, un metre per sobre del nivell del terra de la 

dependència a il·luminar o ventilar. 
 

d) Els patis podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric lliure 
sense tancament de cap classe, entre les parets del pati i la claraboia, amb una 
superfície de ventilació mínima igual a la del pati multiplicada per 1,20. 

 
 
 
Article 132. Patis de ventilació 
 
1. Els patis de ventilació poden ser exteriors o mixtes, com els de llums. 
 
2. La dimensió i la superfície mínima obligatòria depèn de la seva alçada. La dimensió del pati 

serà tal que permeti inscriure en el seu interior un cercle de diàmetre mínim igual a un setè 
de l’alçada total de l’edifici, amb un mínim de 2 metres i amb una superfície mínima segons 
la següent taula: 

 
 

Alçada del pati  (en nº plantes pis) Superfície mínima (m²) 
1 5 
2 5 
3 8 

Més de 3 10 
 
3. Regiran respecte dels patis de ventilació les següents regles: 
 

a) No es permet reduir les llums interiors amb sortints. 
 

b) L’alçada del pati, a efectes de determinació de la seva superfície, es mesurarà en 
nombre de plantes, des de la més baixa que tingui habitatge a les que serveixi el pati, 
fins a la més alta. 

 
c) El paviment del pati estarà, com a màxim, a un metre per sobre del nivell del terra de la 

dependència a ventilar o il·luminar. 
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4. Els patis de ventilació mixtes compliran condicions anàlogues a les establertes per als patis 
de llums mixtes. 

 
5. Els patis de ventilació podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai 

perifèric lliure, sense tancament de cap classe, entre la part superior de les parets del pati i 
la claraboia amb una superfície de ventilació mínima del 20 % superior a la del pati. 

 
 
SECCIÓ SEGONA. NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS ALINEACIÓ 
A VIAL. 
 
Article 133. Paràmetres específics 
 
1. En el tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions de vial, els paràmetres que 

determinen les característiques de l’edificació són: 
 

a) Alineació de vial 
b) Línia de façana 
c) Ample del carrer o vial 
d) Alçada reguladora màxima 
e) Nombre màxim de plantes 
f) Mitgeres 
g) Illa 
h) Profunditat edificable 
i) Espai lliure interior d’illa 
j) Reculada de l’edificació 
k) Façana principal 
l) Façana posterior 

 
2. Quantes vegades s’emprin en aquestes Normes els conceptes citats, tindran el següent 

significat: 
 

a) Alineació de vial: és la línia que estableix, al llarg dels vials, límits a l’edificació. 
 
b) Línia de façana: és el tram d’alineació que pertany a cada parcel·la. 

 
c) Ample de vial: és la mesura lineal que, com a distància entre dos costats del carrer, es 

pren com a constant o paràmetre que serveix per a determinar l’alçada reguladora i 
altres característiques de l’edificació. 

 
d) Alçada reguladora màxima: la que poden assolir les edificacions, llevat excepcions 

expresses. 
 

e) Nombre màxim de plantes: nombre màxim de plantes permeses, dins l’alçada 
reguladora. Han de respectar-se conjuntament aquestes dues constants: alçada i 
nombre de plantes. 

 
f) Mitgera: S’entén per mitgera la paret lateral contigua entre dues edificacions o 

parcel·les que s’eleva des dels fonaments a la coberta, encara i quan la seva 
continuïtat pugui quedar interrompuda per patis de llum o ventilació. 
Les mitgeres que quedin al descobert amb caràcter permanent, per diferències d’altura 
reguladora, profunditat edificable o una altra causa, hauran d’acabar-se exteriorment 
amb tractament de façanes, o recular-se la distància necessària per a permetre 
l’aparició d’obertures com si d’una façana es tractés. Forma de parcel·la: si, com a 
conseqüència de la forma de les parcel·les o solars, la mitgera entre dos solars 
contigus presentés un angle inferior a 60º amb la línia de façana, haurà de regularitzar-
se per a la seva edificació amb caràcter previ i obligatori. 
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g) Illa: superfície de sòl delimitada per les alineacions de vialitat contigües. 
 
h) Profunditat edificable: és la distància normal a la línia de façana que limita per la seva 

part posterior l’edificació. 
 

i) Espai lliure interior d’illa: és l’espai lliure d’edificació o edificable, en planta baixa i 
soterranis, que resulta d’aplicar les profunditats edificables. 

 
j) Reculada de l’edificació: és la reculada de l’edificació respecte a l’alineació de vial o a 

les mitgeres. La reculada pot ser d’illa, d’edificació o de plantes. 
 

k) Façana principal: Només es considerarà façana principal la paret de l’edificació que 
limiti amb el vial, amb l’espai lliure producte del retrocediment de l’edifici, amb un espai 
lliure intern de l’illa, o un espai generat per retrocediment general de l’edificació. 

 
l) Façana posterior: Les façanes no incloses en el número anterior, es consideraran 

posteriors, amb independència de la forma concreta de la planta de l’edifici. Es permet 
sobrepassar la fondària edificable amb cossos sortints oberts amb una volada màxima 
d’1,20 m. sempre que amb això resulti un pati interior d’illa que permeti la inscripció 
d’una circumferència de diàmetre no inferior a 8,00 m. en el supòsit que les façanes 
posteriors de tota edificació, real o possible, que delimita el pati, fessin ús de la volada 
autoritzada en el present epígraf. En cas d’habitatge unifamiliar, s’admetrà una escala 
de comunicació del pati amb la planta primera, amb les següents condicions: 

 
- Separar-se almenys 1,00 m. de la mitgera. 

 
- Constituir un element transparent sense possibilitat de sota-escala tancat. 

 
- No sobresurtirà més d'1,20 m. de la línia de façana. 

 
 
 
Article 134. Alineació de vial 
 
1. En el tipus d’ordenació regulada en aquesta secció, l’alineació de l’edificació coincideix 

amb el carrer o vial, llevat en els casos de reculada permesa. 
 
2. Les reculades permeses són les que disposen les Normes del POUM al regular el règim de 

les diferents zones. Quan les Normes permetin reculades aquestes se subjectaran al 
disposat en el corresponent article. 

 
 
 
Article 135. Reculades 
 
1. En zones d’edificació segons alineació de vial podrà recular-se la façana de l’edificació, 

totalment o parcialment, en planta baixa o en diverses plantes, resolent arquitectònicament 
el problema de les parets laterals o mitgeres i el tractament de l’espai entre l’alineació de 
vial i la façana de l’edifici. 

 
2. En els casos anteriors, el tancament exterior del solar, si convé realitzar-lo, haurà de ser 

totalment construït fins a una alçària de 2,50 m. seguint l’alineació del vial.  
 
3. Quan un edifici veí estigui reculat, si es pretén suprimir la paret divisòria entre solars, caldrà 

que la profunditat de la reculada en planta baixa del nou edifici sigui igual a la del veí.  
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4. En qualsevol de les situacions de reculada, les parets mitgeres que quedin al descobert o 
vistes des de l’exterior hauran de tractar-se pels seus materials i composició estètica com a 
façanes. Els costos aniran a càrrec de qui efectua la reculada. 

 
5. En planta baixa: 
 

a) Es permetrà en façanes de longitud igual o superiors a 10 m., la formació de porxos 
d’ús públic sempre que la llum de pas entre pilars i façana reculada en tota l’extensió 
de la reculada sigui de 2,00 m., i l’altura mínima en els porxos sigui de 3,00 m. 

 
b) No es considera reculada el fet d’enretirar de l’alineació oficial les portes d’accés als 

habitatges o als garatges. 
 
6. En front d’espais públics no viaris, serà obligatori convertir en façana, la mitgera a parc, 

jardí o espai lliure definit en aquest POUM, amb les següents condicions: 
 

a) Tal façana s’enretirarà com a mínim un metre de l’alineació de la mitgera, sense donar 
lloc a cap compensació de volum. 

 
b) La reculada es produirà en tota la llargada i alçària de la mitgera. 

 
7. En els espais lliures, producte de les reculades, no es permetran construccions auxiliars. 
 
 
 
Article 136. Ample de vial 
 
1.  a)  Si les alineacions de vialitat estan constituïdes per rectes i corbes paral·leles tal que la 

seva distància sigui constant en tot un tram de vial entre dos transversals, es prendrà 
aquesta distància com a ample de vial. 

 
b) Si les alineacions de vialitat no són paral·leles o presenten eixamplaments, 

estrenyiments o altra irregularitat, es prendrà com a ample de vial per a cada costat d’un 
tram de carrer comprès entre dos transversals el mínim ample puntual en el costat i tram 
del qual es tracti. 

 
c) S’entendrà per ample puntual de vial per a un punt d’una alineació de vialitat la menor 

de les distàncies entre dit punt i els punts de l’alineació oposada del mateix vial. 
 
2. L’ample de vial és el que resulta de la real afectació a l’ús públic. Quan es tracti de 

parcel·les amb front  a vials de nova obertura, l’ample de vial serà el que en virtut del Pla i 
del Projecte d’Urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a aquests efectes, se cedeixi i 
urbanitzi segons les normes sobre execució. 
Només els vials efectivament urbanitzats, o aquells per als que s’asseguri la urbanització 
simultània a l’edificació, serviran de paràmetre regulador. 

 
 
 
Article 137.  Alçada i sotacoberta. 
 
1. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes, és l’establert en les 

normes aplicables a cada zona. 
 
2. L’alçada reguladora màxima s’amidarà verticalment en el punt mig del pla exterior de la 

façana, des de la rasant del vial fins la línia horitzontal real o possible d’arrencament de la 
coberta o fins al pla superior dels elements resistents en el cas de terrat o coberta plana.  
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3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima, només es permetran: 
 

a) Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d'arrencada de la planta 
coberta, el pla superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre 
d'aquest pla es podrà situar la cambra d'aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les 
baranes tindran una alçada màxima d'un metre per sobre de la cambra d'aire. 
A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats des de les arestes 
d'inserció dels plans de façana amb l'alçada reguladora màxima, es podran instal·lar 
cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de 
l'edifici, les claraboies dels celoberts, els plafons solars, la caixa d'escales i els dipòsits 
d'aigua. 

 
b) Per als edificis acabats en teulada (veure gràfic). 

 
b) 1. La coberta terminal de l'edifici, de pendent no superior al 30%, els arrencaments 

de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les 
façanes. Aquestes línies d'arrancament vindran deteminades per l'alçada 
reguladora màxima i el vol màxim permés pel ràfec de la coberta (veure gràfic). 

 
b) 2. Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresotir elements de 

ventilació, antenes i claraboies dels celoberts; aquestes últimes hauran de ser 
paral·leles als plans de teulada i no se separaran més de 50 cm. d'aquesta en 
cap punt. 

 

 
4. L'alçada màxima admissible sobre l'alçada màxima reguladora serà de 3,50 m. 
 
5. En els edificis plurifamiliars de tres habitatges o més, la coberta s'ha de resoldre 

necessàriament com a terrassa comunitària en un mínim del 30% de la superfície de les 
plantes pis, i aquesta terrassa comunitària ha de ser accessible des de l'escala comunitària. 

 
La resta no ocupada per elements comuns, en el cas d'habitatge plurifamiliar, o la planta 
sotacoberta en general, per als unifamiliars, podrà ser habitable sense constituir habitatge 
separat, és a dir, estarà vinculada a l'habitatge de la planta inferior en les següents 
condicions: 

0.15m
màx.

≤ 3.50m

Línia
reguladora
màx.

≤ 30%

Segons
art.124

≤ Alçada
Màxima

 
a) Disposar d'una alçada lliure mínima de 1,50 m. 
 
b) No haver-se de considerar per al programa funcional mínim de l'habitatge al qual 

s'integra.  
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Computarà als efectes de càlcul del sostre edificable la part que disposi de les condicions 
de l'anterior apartat a). 

 
6. El elements tècnics de les instal·lacions en cossos tancats, compliran l'establert en l'article 

121 d'aquestes normes. 
 
7. Els elements de serpació entre terrats, situats directament sobre l'ARM, no podran excedir 

els 1,80 metres si són opacs i els 2,50 m. si són transparents, reixes o similars. 
 
 
 
Article 138. Façana mínima 
 
És la dimensió de la línia de façana d’una parcel·la edificable. Quan està enfront a dos vials 
contigus formant cantonada o xamfrà, serà suficient que tal condició s’acompleixi en un 
qualsevol dels seus fronts. Les parcel·les amb façanes inferiors a la mínima existents amb 
anterioritat a l’Aprovació Inicial del POUM, podran també ser edificables per aquest motiu si 
s’acredita registralment la indicada preexistència de manera fefaent. 
 
 
 
Article 139. Edificis amb front a vial 
 
1. Les noves edificacions sorgides en desenvolupament i execució de planejament derivat no 

superaran el nombre de plantes que segueix, en funció de l’ample de vial. 
 

Ample de vial                                                     nº plantes 
 

Inferior a 8 m                                                       PB+1P 
De 8 m a menys de 12 m                                    PB+2P 
De 12 m en endavant                             PB+3P 

 
2. L’alçada màxima de les plantes serà la que estableixi aquest POUM per a cada zona. 
 
 
 
Article 140. Profunditat edificable, tanques i construccions auxiliars. 
 
1. Profunditat edificable. 
 

a) La profunditat edificable es delimita per la distància perpendicular entre la línia de 
façana i la línia posterior d’edificació. La línia resultant serà paral·lela a la línia de 
façana a la via pública. 

 
b) En els plànols de la sèrie N3 s’estableix i defineix la profunditat edificable per a cada 

illa. 
 

c) No són edificables aquelles parts de parcel·la que, en tant incloses dintre de la 
profunditat edificable de l’illa, no disposen de la façana corresponent com s'expressa al 
gràfic adjunt. 
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d) La profunditat edificable en cada parcel·la s'ha de prendre des de l'alineació a la qual 

doni front la pròpia parcel·la. En els casos de parcel·les properes a cantonades, es 
produeixi un canvi d'alçada o no, no es permet en cap cas mesurar-la des d'un altre 
front a través de parcel·les amb les quals no formi unitat registral inscrita com a tal en el 
Registre de la Propietat. 

 
e) En sòl urbà els plànols d'ordenació fixen la línia de profunditat edificable, segons els 

criteris adequats per a cada zona. Aquest criteri no afecta la profunditat edificada dels 
edificis preexistents, la qual es respecta, encara que superi la que resulta d'aplicació 
dels criteris propis de la zona. No obstant, en cas d'ampliació del volum o de sostre 
dels edificis preexistents, o de nova construcció s'ha de respectar la profunditat 
edificable i l'alçada reguladora i, com a resultat de l'ampliació, el volum o sostre total 
resultant de totes les plantes computables no pot ser superior al que correspondria a la 
parcel·la si l'obra fos de nova planta. 

 
2. Tanques. 
 

a) Si no es determina expressament en la regulació de zona, l'alçada màxima de tanques 
opaques serà de 2,00 m., en els espais lliures interiors d'illa, i d'1,00 m. en els espais 
lliures generats pel retrocediment de l'edificació a vial o espai lliure públic. Ambdues 
alçades es mesuraran des de la cota natural del terreny del pati, si aquesta és superior 
a la rasant del carrer, o des del carrer, en cas contrari. 

 
b) Les tanques a vials públics, dotacions i espais verds s’ajustaran al que preveu l’article 

150.1. 
 
3. Construccions auxiliars. 
 

a) S’admeten amb una ocupació màxima del 20% de la superfície no edificable de la 
parcel·la, i una alçada màxima de 3,50 m, excepte per aquells en que es determini un 
percentatge diferent en la regulació de la zona corresponent. 

 
b) En els espais lliures generats pel retranqueig de les façanes principals no s'admet 

construcció auxiliar. 
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SECCIÓ TERCERA. NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ EN FILERA. 
 
Article 141. Paràmetres específics 
 
En el tipus d’ordenació en filera, els paràmetres que determinen les característiques de 
l’edificació, s’ajustaran a lo disposat amb caràcter general en la secció 2ª, capítol primer, títol II 
d’aquestes Normes (articles 133 a 140), i en lo particular a l’establert per a la zona d’edificació 
en filera, clau 4. 
 
 
 
 
SECCIÓ QUARTA. NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ D’EDIFICACIÓ 
AÏLLADA. 
 
Article 142. Paràmetres utilitzats en aquest tipus d’ordenació 
 
Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en edificació aïllada són: 
 
a) Forma i grandària de la parcel·la, 
b) Volum i sostre edificable, 
c) Ocupació màxima de parcel·la, 
d) Alçada reguladora màxima, 
e) Nombre màxim de plantes,  
f) Separacions mínimes i 
g) Edificacions auxiliars. 
 
 
Article 143. Forma i grandària de la parcel·la 
 
Es precisaran en el detall de la reglamentació de cada zona. 
 
 
 
Article 144. Desenvolupament del volum i sostre edificable 
 
1. El màxim volum i sostre edificable permès en cada parcel·la, inclosos els vols de cossos 

sortints, podrà desenvolupar-se, segons la zona, en una o vàries edificacions principals i 
destinar-se part del volum per a edificacions auxiliars, sense increment dels volum i sostre 
màxims permesos. 

 
2. Quan en la regulació de la zona es fixen, en funció de la grandària de la parcel·la, límits 

màxims al nombre d’unitats independents de residència o d'habitatges o nombre màxim 
d’unitats d’edificació independents resultants de les possibles distribucions de l’edificació 
de cada parcel·la, hauran de respectar-se encara que això comporti que no pugui aprofitar-
se el sostre màxim possible segons l’índex d’edificabilitat. 

 
 
 
Article 145. Ocupació màxima de parcel·la 
 
1. L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és l’establerta en les normes 

aplicables en la zona. L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla 
horitzontal de tot el volum de l’edificació, inclosos els cossos sortints, i les construccions 
auxiliars, les quals no suposen increment de l’ocupació màxima assignada a la parcel·la. 
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2. Les plantes soterranis resultants de desmunts, anivellacions o excavacions no podran 
sobrepassar l’ocupació màxima de parcel·la, en el cas d'habitatges unifamiliars. En altre 
cas podrà també ocupar-se fins al 30% de l’espai restant, sempre que es justifiqui tal 
solució en projecte de condicionament de l’espai lliure. 

 
 
 
Article 146. Sòl lliure d’edificació 
 
1. Els terrenys que quedaran lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació 

màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, d’altre aprofitament que el que 
correspon a espais lliures al servei de l’edificació o edificacions aixecades en la parcel·la o 
parcel·les. 

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

d’aquests espais lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes Normes 
per als patis mancomunats. 

 
3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al Municipi aquests sòls, lo que comportarà, per al 

Municipi, el deure de la seva conservació amb subjecció a les normes sobre jardins públics, 
sempre que el Municipi consideri que concorren raons d’interès públic, social i comunitari. 

 
4. Com a criteris orientatius per al tractament dels espais lliures de parcel·la, es proposen els 

següents: 
 

a) Les instal·lacions que requereixin consum d'aigua (piscines, etc...) tindran els 
mecanismes d'estalvi d'aigua potable. 

 
b) Com a criteris de tractament dels espais enjardinats es proposa: 

 
b) 1. Elecció d'espècies vegetals. 
 

- La seva posició en el carrer en funció de l'edificació i els espais comuns en 
clau de controladors climàtics: 

 
- Utilitzar arbres de fulla caduca de copa ample per protegir del sol a l'estiu 

que en la seva maduresa s'aproximi a l'alçada reguladora prevista. 
 

- Plantar els arbres alts en les façanes sud i els petits en les façanes nord. 
 

- Utilitzar la vegetació com a barrera acústica, amb un mínim de longitud de 30 
m. 

 
- Escollir espècies vegetals que requereixin poc consum d'aigua. 

 
- Utilitzar espècies autòctones. 

 
b) 2. Preservar el drenatge natural del terreny, destinant un 60% d'enjardinament 

com a mínim de la seva superfície. 
 
b) 3. Racionalització del consum energètic: 

 
- L'enllumenat públic adoptarà tecnologia fotovoltaica. 
 
- Jerarquització del nivell lumínic en funció de les zones. 
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Article 147. Alçada màxima i nombre de plantes 
 
Totes les referències a la cota natural del terreny s’entenen fetes al pla ideal, que és aquell que 
uneix les cotes dels fronts de vial oposats en cada illa, o bé del front de vial amb el límit 
posterior de la parcel·la quan en aquest límit posterior es produeix canvi de qualificació 
urbanística. 
 
1. L’alçada màxima de l’edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota de paviment 

de la planta o part de la planta que tingui la consideració de planta baixa. 
 
En els casos en què, per raó de la pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esglaonadament, els volums d’edificació, que es construeixin sobre cadascuna de les 
plantes o parts de planta que tinguin la consideració de planta baixa, se subjectaran a 
l’alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna de dites parts i l’edificabilitat total 
no superarà la que resultaria d’edificar en terreny horitzontal. 
 
En cap cas, les cotes de referència de les plantes baixes podran establir-se amb una 
variació absoluta de més-menys un metre en relació amb la cota natural del terreny. Es 
prendrà com a punt de referència el centre de gravetat de la planta baixa o part de la planta 
baixa. 

 
2. Els valors de les alçades màximes i el nombre màxim de plantes es determinen en les 

Normes de cada zona. 
 
3. Per sobre de l’alçada màxima, només es permetrà: 
 

a) La coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al 30% i l’arrancada de la qual se 
situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als paràmetres exteriors de les 
façanes, situada a una alçada no superior a la màxima i el vol de la qual no superi el 
màxim admès per als ràfecs. 
 
Les golfes resultants: 
1. En el cas d'habitatge unifamiliar seran habitables i computaran als efectes de càlcul 

del sostre màxim autoritzat. 
2. En el cas d'habitatge plurifamiliar, serà d'aplicació l'article 137.3.b) La resta no 

ocupada per elements comuns podrà ser habitable en les següents condicions de 
l’article 137.4. 
Als efectes de càlcul del sostre edificable computarà la part del sotacoberta 
destinada a habitatge, a partir d’una alçada lliure mínima de 1,50 m.  

 
b) Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, amb 

alçada total de 60 cm. 
 

c) Les baranes fins a una alçada màxima d’1,80 m. 
 

d) Els elements tècnics de les instal·lacions, d’acord amb les condicions establertes en les 
condicions generals d’aquestes normes. 

 
e) Els ornaments de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu. 

 
4. Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en algunes zones, de construir plantes baixes 

palafítiques, les quals sempre computaran a efectes de càlcul de la superfície màxima de 
sostre edificable, i no podran disposar d’una alçada lliure superior als 3,00 m. 
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Article 148. Separacions mínimes 
 
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals al front de la via pública, al 

fons de parcel·la, als seus límits laterals i entre edificacions d’una mateixa parcel·la, són les 
establertes en cada cas, en aquestes Normes. 
 
Aquestes separacions són distàncies mínimes a les que pot situar-se l’edificació i cossos 
sortints. Es defineixen per la menor distància fins a plans o superfícies reglades verticals, la 
directriu de les quals  és el límit de cada parcel·la, des dels punts de cada cos d’edificació 
inclosos els cossos sortints. En certes zones es determinen valors mínims absoluts. 

 
2. Les plantes soterranis resultants de desmunts, anivellacions de terreny o excavacions, 

hauran, en el cas d'habitatges unifamiliars de respectar les distàncies mínimes als límits de 
parcel·la, excepte si es tracta de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als 
usos permesos en els soterranis i sempre que dita part no excedeixi del 15% de la 
superfície lliure. En altre cas, s’estarà a lo disposat en l’article 141. 

 
 
Article 149. Construccions auxiliars 
 
Es permet en aquest tipus d’ordenació la construcció d’edificacions o cossos d’edificacions 
auxiliars al servei dels edificis principals, amb destí a porteria, garatge particular, locals per a 
guarda o dipòsit de material de jardineria, vestuaris, quadres, safareigs, rebosts, hivernacles i 
altres anàlegs. 
 
La construcció d’edificacions auxiliars s’ajustarà a l’establert en la regulació de cada zona i, en 
qualsevol cas als següents paràmetres: 
 
1.  a) L'ocupació complementària no suma a l'ocupació màxima, sinó que en forma part. 
 

b) La seva alçada no podrà superar 3,50 metres. 
 
c) Els porxos, pèrgoles, barbacoes i en general qualsevol altra edificació no tancada 

tindran a tots els efectes la consideració d'edificació auxiliar, i per tant computen per al 
càlcul del sostre edificat. 

 
2. Podran situar-s'hi piscines per a ús particular, separades com a mínim 1,00 m. dels llindars 

de la parcel·la, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no siguin susceptibles 
de transmissió de corrent elèctrica. 

 
3. Cisternes per a l'emmagatzematge d'aigua situades a 2,00 m. dels llindars, només es 

permetran per l'ús privat dels ocupants de la parcel·la de que es tracti, sense que pugui 
admetre's la transacció comercial d'aquesta aigua.  

 
4. No s'entendran com a construccions auxiliars les cobertes situades sobre les entrades a la 

parcel·la. Aquestes cobertes tindran una dimensió màxima de 40 cm. a cada banda del 
front de parcel·la, i una longitud màxima igual a la de la porta d'entrada, més 40 cm. per 
cada banda. 

 
 
Article 150. Tanques 
 
1. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds, tindran una alçada màxima, 

que no es podrà superar en cap cas, de 2 m d’alçada mesurats des de la rasant del vial.  
L’alçada màxima de les tanques opaques serà d’1,20 m, la resta de l’alçada de la tanca es 
podrà ocupar amb elements vegetals, de gelosies, reixes, o translúcids. Només en aquells 
casos en els quals per motiu del desnivell del vial (amb tanques esglaonades) o bé en 
aquelles parcel·les amb un desnivell superior al 15% i on la cota natural del terreny de les 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 78 

quals en el seu límit amb el vial sigui superior a la rasant d’aquest, es podrà arribar a 
construir amb materials opacs la totalitat de l’alçada de la tanca. En aquests casos, no es 
podrà col·locar elements reixats sobre la tanca opaca ni a una distància inferior a 1 m 
d’aquesta (alçada màxima del elements reixats: 1 m). 

 
2. Les tanques amb front a espais públics hauran de subjectar-se en tota la seva longitud, a 

les alineacions i rasants d’aquests, no obstant, en determinats casos, es permetrà retardar-
la o recular-la en part, amb la fi de relacionar millor l’edificació principal o les edificacions 
auxiliars a l’alineació del vial. En aquests casos, l’espai entremig entre edificació i alineació 
pública, haurà de mantenir-se, sistematitzat amb jardineria, a càrrec del propietari de dit 
sòl. 

 
3. L’alçada màxima de les tanques en els límits restants serà tal que en cap cas se superi 

l’alçada de 2,00 m mesurats des de la cota natural del terreny en dit límit. Aquestes 
tanques poden ser opaques en tota la seva alçada. 

 
 
Article 151. Moviment de terres. Adaptació topogràfica. 
 
1. L’anivellació del sòl en terrasses es disposarà de tal manera que la cota de cadascuna 

compleixi les següents condicions: 
 

a) Les plataformes d’anivellació junt als límits no podran situar-se a més de 1,30 m per 
sobre o a més de 2,20 m per sota de la cota natural del límit. 

 
b) Els murs de contenció de terres no superaran aquesta mateixa alçada en cap punt de 

la partió. 
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c) Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (excepte soterranis) hauran de 

disposar-se de manera que no superin uns talussos ideals de pendent 1:3 
(alçada:base) traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles en els límits. Els 
murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part vista, una 
alçada de 3,00 m. 

 

 
 
2. Quan la pendent natural del terreny sigui superior al 25%, es disminuirà l’ocupació en els 

següents percentatges: 
 

- Del 25 al 45% de pendent, es disminueix l'ocupació en 1/3. 
- Del 45 al 80% de pendent, es disminueix l'ocupació en 1/2. 
- Si és més del 80% de pendent, es prohibeix l'edificació. 
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TÍTOL QUART. REGULACIÓ DELS SISTEMES. 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 152. Règim dels sistemes 
 
1. En aquest capítol s’estableix el règim jurídic o específic dels sistemes generals, que podrà 

completar-se, però no modificar-se en els plans especials que puguin aprovar-se en 
desenvolupament d’aquest POUM. 

 
2. El règim establert s’aplica també als corresponents sistemes locals. Els plans parcials 

podran completar i especificar la seva regulació. No obstant, no podran augmentar sota cap 
concepte el possible aprofitament que pugui ser connex als mateixos, ni modificar les 
prescripcions d’aquest POUM. 

 
 
 
Article 153. Titularitat i afectació del sòl 
 
1. El POUM conté les determinacions adequades de caràcter indicatiu sobre situació, 

delimitació i quantia dels sòls de transcendència en l’estructuració del territori que per 
constituir sistemes locals han de ser inclosos en els corresponents plans parcials de 
desenvolupament d’aquest POUM i cedits en proporció legal, gratuïta i obligatòriament a 
l’Administració, pels propietaris del sector. 

 
2. El sòl que en el POUM s’afecta a sistemes generals i locals queda vinculat a tal destí. La 

titularitat i afectació pública a l’ús general o al servei públic i, per aquesta titularitat i destí, 
l’aplicació del règim jurídic del domini públic, s’opera una vegada adquirit el sòl per 
l’Administració per qualsevol dels títols amb eficàcia translativa, inclosa l’expropiació 
forçosa o cessió gratuïta en els casos en què procedeixi per la Llei d’acord amb el que 
estableix l’article 168 d’aquestes NNUU. En tant no s’efectuï dita adquisició, continuarà la 
propietat privada però vinculada al destí assenyalat. 

 
3. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic, 

respecte d’aquells sistemes generals en què tal mode de gestió o aprofitament sigui 
compatible amb la naturalesa del bé i els objectius del POUM. 

 
4. El POUM admet la titularitat privada i el destí a sistemes generals, en aquells casos en què 

és compatible aquesta titularitat i destí. 
 
 
 
Article 154. Concessions per a equipaments. 
 
Sobre el sòl destinat a equipaments i dotacions, que en l’execució del POUM serà de titularitat 
pública, l’Administració competent podrà atorgar una concessió per a la construcció i explotació 
del corresponent equipament o dotació. 
 
Aquesta concessió, que no confereix drets per a ser renovada, no podrà tenir una duració 
superior a 50 anys. 
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CAPÍTOL SEGON. SISTEMA VIARI (V). 
 
Article 155. Definició 
 
1. El sistema viari comprèn els espais reservats per a la xarxa viària i els estacionaments amb 

l’objectiu de mantenir nivells suficients de mobilitat i accessibilitat entre els diversos sectors 
i àrees del territori ordenat. 

 
2. El règim de la xarxa viària serà el que correspongui, amb subjecció a la legislació vigent, 

segons es tracti de vies estatals, autonòmiques, provincials o municipals. 
 
3. Els grafismes que figuren en el plànol N2 a escala 1/10.000, dins dels límits zonals 

reservats per a la xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius de funcionament dels 
enllaços, calçades, passos a diferent nivell i altres elements anàlegs, amb la finalitat de 
reservar terreny suficient per a l’execució dels projectes que es formen i aproven 
posteriorment i, en el seu cas, els sobrants que no s’utilitzin a tals efectes es destinaran, a 
espais lliures de protecció. 

 
 
 
Article 156. Tipus de vies 
 
1. Sense perjudici de lo disposat sobre el règim de les vies públiques i el seu entorn, aquest 

POUM estableix els següents tipus de vies: 
 

a) Autopista: AP-7 
 
b) Carretera N-340 i la seva variant. 

 
c) Carreteres i grans distribuïdors, entenent com a tals la vialitat de connexió interurbana i 

principal, especialitzades en tràfic a través i accés (C-15 i BV-2415). 
 

d) Vies bàsiques, que són els distribuïdors locals a partir dels anteriors, entenent com a 
tals també alguns trams de les connexions interlocals properes (vial Alcalde Rosend 
Montaner, BV-2443, BV-2416, BV-2119). 

 
e) Vies secundàries, que constitueix el conjunt de l’entramat urbà amb un mínim de 

continuïtat. 
 

f) Camins, que enllacen la vialitat urbana anterior cap a les finques rurals. 
 

g) Vials per a vianants on hi són exclosos els vehicles llevat de l’accés a aparcaments 
existents. 

 
h) Carrerada de la Cerdanya, entre el camí de Viladellops i la BV-2415. 

 
2. La xarxa viària es delimita en el plànol N.2. a escala 1/10.000. 
 
3. Els plans parcials de desenvolupament d’aquest POUM i, en el seu cas, els plans 

especials, completaran el sistema viari, havent de respectar en tot cas les determinacions i, 
especialment, els estàndards assenyalats en aquestes Normes. Així mateix, en dites 
figures de planejament s’ordenaran els espais per estacionaments i aparcaments, tenint en 
compte les necessitats dels sectors i d’acord amb les previsions d’aquest POUM. 
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Article 157. Règim de les vies públiques i del seu entorn 
 
1. S’estarà al que disposa la legislació Sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, 

autonòmiques, provincials o municipals, és a dir, la Llei 25/1988 de 29 de juliol de 
Carreteres de l’Estat i el seu Reglament, i la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres 
de Catalunya, pel que fa al règim de protecció referent a zones d’afectació i línia 
d’edificació. S'adjunta gràfic explicatiu de les zones de domini públic, servitud, afectació, i 
línia d'edificació. Així mateix caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als 
camins rurals segons estiguin subjectes per raó de la seva ubicació en sòl agrícola o 
forestal, i específicament a la llei 3/1995 de 23 de març, de Vies Pecuàries, i la llei 9/1995 
de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i al decret 166/1988 de 8 
de juliol, de desplegament. Als plànols N1 i N2 s’hi grafia la zona de domini públic, i la línia 
més exterior entre les de servitud i edificació. 
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2. No tindran la consideració de carreteres, les vies que composen la xarxa interior de 

comunicacions municipals, ni els camins de serveis tant particulars com de l’Estat, Ens 
Autonòmics, Entitats Locals, i d’altres persones del Dret Públic. 

 
3.  a)  El POUM inclou en el sistema viari la zona de prohibició de l’edificació, assenyalada a 

partir de la línia exterior del voral, de la via grafiada, sense perjudici de la delimitació de 
les corresponents zones de domini públic, servituds i afecció que assenyala la 
legislació vigent. La prohibició d’edificar serà de 50 m. amidats des de l’aresta de la 
calçada per a l’ autopista AP-7 i la variant de la N-340 i de 25 m. per a la N-340, C-15 i 
BV-2415, excepte en els trams de travessia urbana. 

 
b) Quan el veïnatge de la xarxa viària no ho impedeix, en tot o en part, la franja 

inedificable podrà destinar-se a espais verds o estacionaments, així com al pas 
d’infraestructures i vies. També s’hi autoritzaran construccions provisionals com 
casetes de Creu Roja, d’informació o similars. 
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c) No podran construir-se tanques fora dels límits de la propietat ni a menys de 4 metres 

de l’eix de la xarxa interior de comunicacions municipals (camins). Quan per aquest 
motiu resulti part de la propietat inclosa en aquesta franja de 4,00 metres, serà de 
cessió prèvia obligatòria i gratuïta. Tampoc es podran construir edificacions a menys 
de 10 metres del mateix eix. En l’encreuament de camins no es podrà edificar en un 
cercle de 25 metres de radi centrat en el punt mig de l’encreuament. 

 
4. Tota la vialitat  a desenvolupar de nou, o a modificar, haurà d’ajustar-se a les condicions 

del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/96. En concret, cal preveure en tots 
els cassos en que no quedi garantida la continuitat dels carrers els corresponent giratori, 
d’acord amb els criteris del Decret dalt esmentat. 

 
 
 
Article 158. Necessitat de llicència 
 
1. Les construccions, instal·lacions i edificacions en zona adjacent a les vies integrants del 

sistema general viari estan subjectes, en tot cas i sense perjudici d’altres intervencions, a 
llicència municipal. 

 
2. Per l’atorgament de llicències, en els suposats de l’apartat anterior, l’Administració 

Municipal recaptarà dels òrgans competents d’Obres Públiques, de l’Estat, la Generalitat o 
la Província, el preceptiu informe. Els informes denegatoris per raons de competència 
estatal, autonòmica o provincial determinaran la denegació de la llicència municipal. 

 
3. La col·locació de cartells i altres medis de publicitat o propaganda visibles des de la via 

pública, està sotmesa a tenor de lo disposat en la Llei d'Urbanisme, sense perjudici d’altres 
intervencions administratives, prèvia llicència municipal, recaptant-se, en tot cas, informe 
de la Demarcació de Carreteres de l'Estat, de la Generalitat o Diputació Provincial. 
L’informe favorable o l’atorgament d’autoritzacions dels òrgans amb competència en la 
matèria no prejutja l’exercici de la competència municipal per raons urbanístiques. 

 
4. No es permetrà la col·locació de cartells o altres medis de publicitat o propaganda que per 

la seva ubicació o característiques limitin la contemplació del paisatge o alterin la seva 
harmonia. En el cas de l'autopista AP-7 i la carretera N-340, es prohibeix qualsevol tipus de 
publicitat visible des de la zona de domini públic, d'acord amb l'article 24 de la Ley de 
Carreteras i 84 i 86 del Reglamento General de Carreteras, excepte en sòl urbà. 

 
 
 
Article 159. Àrees suplementàries de protecció de creuaments 
 
1. En els encreuaments entre vies de la xarxa viària bàsica, sempre que no siguin de caràcter 

estatal, autonòmic o provincial, la línia d’edificació de nova planta o, en el seu cas, les línies 
de tanca de solars, respectarà una àrea suplementària de protecció d'encreuaments, en 
cada cantonada, definida per les alineacions oficials de les vies i per la corda que uneixi els 
dos punts de tangència d’una circumferència de 6m de radi. 

 
2. Lo disposat en l’apartat anterior s’entén disposat sense perjudici de la major reserva de sòl 

que pugui derivar-se de les determinacions gràfiques establertes en aquest POUM. 
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CAPÍTOL TERCER. SISTEMA FERROVIARI (F). 
 
Article 160. Definició 
 
El sistema ferroviari, regulat en aquesta secció, comprèn el conjunt de les instal·lacions 
específiques de les línies ferroviàries, les complementàries de les mateixes, així com l’entorn o 
espai confrontant sotmès a un règim de limitacions en raó d’aquest sistema. 
 
 
 
Article 161. Règim de limitacions 
 
1. Sense perjudici de la competència estatal en matèria de  ferrocarrils, així com de les 

limitacions establertes per la legislació especial en matèria ferroviària respecte a 
edificacions, construccions, instal·lacions i usos, s’estableix per a aquest POUM, per raons 
d’ordenació urbana, la inedificabilitat en tota la franja confrontant per un i altre costat del 
ferrocarril, en una amplada de vint metres comptats des de l’aresta exterior d’esplanació de 
la via fèrria més pròxima, llevat per a edificis o instal·lacions adscrites al servei directe de la 
xarxa ferroviària i que requereixen, per raons de funcionalitat tècnica, una ubicació més 
pròxima a la via fèrria. S'adjunta gràfic explicatiu de les zones de domini públic i protecció, i 
línia límit d’edificació, segons la llei 39/2003 de 17 de novembre del sector ferroviari (LSF), 
el RD 2387/2004 de 30 de desembre pel que s’aprova el Reglament del sector ferroviari 
(RSF), i l’Ordre FOM 2230/2005. 
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2. L’inedificabilitat establerta en l’apartat anterior s’aplicarà qualsevol quina sigui la qualificació 

del sòl immediat al sistema ferroviari. 
 
3. Els plans parcials d’ordenació corresponents a sectors de sòl urbanitzable, creuats per o 

immediats a la via fèrria, respectaran les limitacions imposades per la legislació ferroviària i 
per aquestes Normes, en quant a la regulació i ordenació de sòls, podent no obstant 
destinar-se la franja inedificable a espais verds o estacionaments, computant-los a aquests 
efectes, sempre que el veïnatge del ferrocarril no limita o impedeixi aquest destí. 

 
 
 
 
 
CAPÍTOL QUART. SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (S). 
 
Article 162. Definició 
 
1. Correspon als terrenys afectats a la localització de la infraestructura dels serveis tècnics 

(abastament i evacuació d’aigües, centrals de bombers, xarxes elèctriques d'AT, MT i BT, 
eliminació de residus, telecomunicacions, etc.). 

 
2. Aquest POUM conté les prescripcions adequades per a l’ordenació de les infraestructures 

de serveis tècnics, establint les corresponents reserves de sòl i la seva protecció. 
 
3. A més de les determinacions contingudes en el POUM, es contemplarà tot allò que disposi 

l’ordenament regulador de cada servei tècnic. 
 
4. Els espais lliures d’edificació que constitueixen l’entorn o protecció d’aquests serveis 

mantindran la seva zonificació, amb les limitacions corresponents en cada cas pel seu 
paper de protecció del sistema en qüestió. 
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Article 163. Reserves de sòls 
 
1. Els espais reservats per a les infraestructures dels serveis d’electricitat, tant dels corredors 

de línies elèctriques i les estacions receptores; estacions depuradores i terminals de 
clavegueram; pous de captació i dipòsits generals d’aigua; estacions potabilitzadores; així 
com els esquemes bàsics de traçat i distribució de xarxes, són els grafiats en els plànols 
N1 i N2. 

 
2. El desenvolupament dels serveis tècnics d’infraestructura i el destí dels mateixos, així com 

de la titularitat dels sòls, depèn de la regulació específica de cada servei i es concretaran, 
d’acord amb els organismes pertinents, mitjançant la redacció de plans especials que 
fixaran les característiques detallades dels mateixos. S’accepta la titularitat privada dels 
sòls ocupats per aquests sistemes. 

 
 
 
Article 164. Condicions 
 
1. Únicament s’admetran els usos i edificacions pròpies o directament vinculades amb la 

instal·lació servei del qual es tracti. Pel que fa a l’ús d’habitatge, s’admetrà exclusivament 
amb destí al porter o vigilant de la instal·lació. 

 
2. La instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions es regularà per Ordenança 

Municipal. 
 
3. En sòl urbà, es procedirà al soterrament progressiu de les línies elèctriques i telefòniques 

en funció de les sol·licituds de llicència. 
 
4. En sòl urbanitzable, els projectes d'urbanització preveuran que les línies elèctriques i 

telefòniques, d'enllumenat públic i telecomunicacions siguin soterrades. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (P). 
 
Article 165. Definició 
 
1. Constitueixen el sistema d’espais lliures o verds, ordenats a nivell d’aquest POUM, els sòls 

reservats a tal fi grafiats en els plànols de la sèrie N3. A la sèrie N2 hi figuren, a més, 
indicativament, les reserves per a espais lliures i equipaments que han de preveure els sòls 
urbanitzables. 

 
2. S’inclouen en l’anterior qualificació tant els parcs i jardins urbans actuals de fet i dret, com 

aquells sòls que per exigències dels estàndards establerts en la Llei i en aquestes Normes, 
així com per la qualitat de l’ordenació, es preveuen en el POUM, tant en sòl urbà com 
urbanitzable o no urbanitzable. 
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Article 166. Titularitat i usos 
 
1. El destí a Espais Lliures implica la titularitat i el domini públic dels sòls, que s’obtindran pels 

medis previstos en l’ordenament general i, específicament, en l’urbanístic. 
 
2. Només s’admeten els usos públics. 
 
3. Aquestes àrees hauran de disposar-se amb arbrat, jardineria i elements accessoris com 

jocs infantils, mobiliari urbà, etc.. Quan, per la seva extensió, tinguessin la consideració de 
parc, admetran edificis culturals que necessàriament hauran d’ésser d’ús i domini públics, 
sempre que ocupin menys del 5% de la superfície total del parc en servei. L’alçada màxima 
de les edificacions que es realitzin en aquest sòl, a partir de l’aprovació d’aquestes normes 
serà de 6 metres. 

 
4. Les edificacions existents en els sòls qualificats com a parcs i jardins, podran mantenir-se, 

així com realitzar obres de consolidació i millora, sempre que es destinin a usos públics de 
caràcter cultural. 

 
5. Les superfícies de sòl destinat a aparcaments i accessos rodats per a vehicles, necessaris 

per a la funcionalitat dels Parcs i Jardins, no assoliran més d’un 10% de la superfície 
reservada per als mateixos en aquest POUM. 

 
 
 
Article 167. Espais Lliures resultants de pla parcial o Especial 
 
Els espais lliures que resultin del desenvolupament de plans parcials o Especials hauran 
d’observar complementàriament a lo disposat en els apartats corresponents d’aquestes 
Normes el següent: 
 
a) Es procurarà que coincideixin amb zones naturalment arbrades i amb els llocs preeminents 

i vistosos, de millors panoràmiques i de lògica relació funcional amb l’edificació resultant en 
el sector i en el seu entorn. 

 
b) La dimensió mínima serà de 1.000 m². 
 
c) No seran relegats a terrenys inadequats com solars ni presentaran escanyaments o racons 

angostos amb angles inferiors a 65º. 
 
d) Pendent màxim: 10% o, com a màxim, la mitjana del sector. 
 
e) Nivell de concentració: 40% de la superfície conjunta o la superfície mínima que permeti 

ubicar-hi un camp de futbol. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL SISÈ. SISTEMA D’EQUIPAMENTS (E). 
 
Article 168. Definició 
 
1. Comprèn els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei directe dels ciutadans.  
 
2. Normalment, aquests sòls seran de domini públic, si bé s’ha d’admetre la gestió i el domini 

privats dels nous equipaments, excepte quan es tracti de sòls de cessió obligatòria i 
gratuïta, en el qual cas els equipaments seran de domini públic. 
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3. Els equipaments que tenen una titularitat privada a l’entrada en vigor d’aquest POUM, 

mantenen la titularitat privada en tant que mantinguin en funcionament l’activitat. Un cop 
cessada podran canviar els usos de sistemes que marca aquest POUM mitjançant la 
redacció d’un pla especial d’assignació d’usos. En el cas que l’Administració Pública 
consideri la necessitat d’una peça d’equipament per a cobrir necessitats dotacionals, caldrà 
redactar un pla especial d’iniciativa pública en el qual es justifiqui, a travers de l’assignació 
d’un ús concret, la necessitat de l’expropiació de l’esmentada peça. Aquest pla especial 
d’assignació d’usos és el document que legitima l’expropiació, i no la mera qualificació 
d’equipaments. 

 
 
 
Article 169. Tipus d’equipaments comunitaris 
 
1. Dins de la comuna afectació a equipaments, segons el seu destí actual, aquest POUM 

classifica els sòls corresponents segons els següents usos: 
 

a) Docents (d): centres docents i els seus annexos esportius. 
 
b) Sanitaris-assistencials (a): centres sanitari-assistencials d’interès públic, social o 

comunitari i cementiris. Geriàtrics que compleixin les condicions de l’article 78. 
 

c) Culturals i religiosos (r): temples, centres religiosos o culturals, sales de reunions 
d’interès públic, social o comunitari, així com els seus annexos esportius. 

 
d) Esportius i recreatius (s): centres esportius, d’esbarjo o expansió, balnearis i banys, i 

els seus annexos de serveis. 
 

e) Abastament i subministres (m): escorxadors, mercats i centres d’abastament. 
 

f) Cívic-administratius i de seguretat (c): centres o edificis al servei de l’Administració 
pública, de seguretat o militars i altres d’interès públic. 

 
2. Els sòls reservats a equipaments (E) es grafien en els plànols de la sèrie N3. Al plànol N2 

hi figuren, a més, indicativament, les reserves per a espais lliures i equipaments que han de 
preveure els sòls urbanitzables. 

 
 
 
Article 170. Destí dels equipaments 
 
1. Els equipaments qualificats com a tals i ja existents o que estan en execució, realitzats 

conforme al Pla General que es revisa o anteriors a ell, així com els que deriven del seu 
desenvolupament per planejament derivat, quedaran afectats al mateix tipus d’equipament, 
existent o previst. 

 
2. Per a la mutació del tipus d’algun equipament, o per a l’assignació d’un equipament a un 

tipus determinat, serà necessària la redacció d'un pla especial d'assignació d’ús que 
garanteixi el manteniment de la coherència general establerta en el POUM. 

 
 
 
Article 171. Determinació de l’emplaçament i ús dels equipaments i dotacions futurs 
 
1. En aquells espais destinats a equipaments sense ús concret assignat, l'Ajuntament en 

decidirà l'ús més adequat en funció de les necessitats. 
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2. Els sòls destinats a equipaments en els plans parcials o plans especials, en el seu cas, en 

el que correspon a cessions gratuïtes i obligatòries per part dels propietaris seran sempre 
de titularitat pública. L'Ajuntament els destinarà a l'ús que tinguin assignat en la 
corresponent fitxa del pla parcial, o, en cas de no haver-hi assignació, al més adequat en 
funció de les necessitats de l'entorn. 

 
3. El plànol N2 proposa, indicativament, l'emplaçament dels equipaments i/o espais lliures 

dels diversos sectors en sòl urbanitzable. 
 
 
 
Article 172. Condicions d’edificació 
 
1. Les edificacions s’ajustaran a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, al respecte a les condicions ambientals i a la integració en el sector en el qual 
siguin ubicats. 

 
2. Per als equipaments situats (en les claus de Casc Antic i d'alineació a vial), tant en sòl urbà 

com en urbanitzable, regirà el tipus d’ordenació de la zona on sigui ubicat l’equipament i, en 
el seu cas, el de la zona contigua, respectant les seves condicions d’edificació. 

 
3. Per a la resta de zones en sòl ur`ba i urbanitzable els equipaments regiran les següents 

condicions d’edificació: 
 

a) Altura màxima: 10 metres, que podran ultrapassar-se fins a un màxim de 12 metres 
quan ho justifiquin les característiques i finalitat de l’equipament. 

 
b) Ocupació màxima de la parcel·la:  40%. 

 
c) Coeficient d’edificabilitat net: 1 m² st/m² sòl. 

 
4. Per als equipaments de titularitat pública que eventualment es puguin situar en sòl no 

urbanitzable, les condicions seran les adequades als requeriments estrictes de 
l’equipament. Per a la concreció de l’edificabilitat, i, en el seu cas, d’ús determinant, caldrà 
la redacció d’un pla especial. 

 
5. Els projectes d'edificis d'equipaments públics contemplaran l'incorporació de mesures 

medioambientals adequades a cada cas. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL SETÈ. SISTEMA DE LLERES PÚBLIQUES (R). 
 
Article 173. Règim aplicable 
 
1. Els sòls lliures integrants de l’estructura orgànica del territori i que comprenen les lleres de 

rius, torrents i rieres, constitueixen el sistema general de lleres públiques, grafiades en el 
plànol N2, i en la sèrie N3 en allò referent al sòl urbà. 

 
2. El seu destí és el propi dels espais verds inedificables. 
 
3. Les riberes i els marges de les lleres públiques, és a dir, les àrees de protecció, estan 

subjectes a les limitacions corresponents a les zones de servitud per a ús públic i de policia 
que estableixen l'article 6 de la Llei d'Aigües i els articles 6 i 8 del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
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Així mateix, s'hauran de tenir en compte les limitacions establertes en l'ús de les zones 
inundables, conforme a l'article 11 de la Llei i l'article 14 del Reglament esmentats, i 
l’article6 del Reglament de la Llei d’urbanisme ( Decret 305/2006 de 18 de juliol). 

 
4. Els plans parcials d’ordenació corresponents a sectors de sòl creuats o immediats a aquest 

tipus de sistema, amb independència de l’aplicació de la legislació vigent que correspongui, 
així com la resta de determinacions que resultin d’aplicació per aquestes Normes, 
establiran les mesures adequades per al seu endegament, cobriment si s’escau, 
estructures de superació i altres mesures de seguretat i protecció de la llera, reputant-se 
com a despesa d’urbanització exigible al subjecte que ha d’assumir les despeses 
d’urbanització del sector. 

 
5. Es tendirà a no cobrir rieres en sòl urbanitzable (ja que la major seguretat és deixar-les 

descobertes), excepte en els casos de gran dificultat i amb previsions de cobriment 
d'aigües amunt o avall. 

 
6. Les lleres en sòls no urbanitzables mantindran, en lo possible, una amplada de 8-15 m., 

segons el cabal estimat. Un dels seus costats en tot el seu recorregut pel sòl urbà i 
urbanitzable, en tant que sigui possible, es destinarà a sòl d'espai lliure tractat i urbanitzat 
com a passeig exclusivament peatonal i de carril bici. 

 
7. Les lleres de les rieres afectades per sòls urbanitzables es consideren eixos vertebradors i 

per tant, hauran de considerar-se en els plans parcials. 
 

SECCIÓ TRANSVERSAL TÍPICA d'un riu i la seva zona d'influència
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TÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ. 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. REGULACIÓ DE LES ZONES. 
 
SECCIÓ PRIMERA. ZONA DE NUCLI ANTIC (clau 1) 
 
Article 174. Definició i tipus d’ordenació. 
 
1. Correspon exclusivament al nucli històric de Moja.  
 
2. El tipus d’ordenació és el d’alineació a vial. 
 
 
 
Article 175. Condicions d’edificació. 
 
1. Parcel·la mínima i longitud de façana. 
 

a) Parcel·la mínima. S’admet de 50 m², sempre que almenys 40 m² siguin edificables 
 

b) Façana mínima: 4,50  m. 
 

c) No s’autoritzen agregacions de parcel·les que donin lloc a façanes de longitud superior 
a 12,00m. 

 
2. Línia de façana. 

L’edificació ocuparà tot el front de parcel·la, alineant-se a la línia oficial de carrer, excepte 
els cassos on els plànols d’ordenació sèrie N3 indiquen trams no edificables a front de 
parcel·la. 

 
3. Fondària edificable màxima. 

Segons plànols d’ordenació sèrie N3. 
 
4. Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes. 

El nombre màxim de plantes es defienix als plànols d’ordenació de la sèrie N3. Les alçades 
reguladores màximes seran: 

  Per planta baixa  4,50 m. 
  Per panta baixa i un pis  7,00 m. 
 
5. Construccions auxiliars. 
 

d) No ocuparan més del 25% de la porció de parcel·la compresa al pati d’illa. 
 
e) No superaran 3,50 m. d’alçada, i una sola planta (PB). 

 
f) Si s’adossen a la façana posterior de l’edifici, ocuparan tot l’ample de parcel·la, amb 

una fondària no superior a 3,00 m., i amb un mínim de 3,00 m. lliures fins al fons de 
parcel·la o altres construccions auxiliars. La coberta d'aquest cas podrà ser inclinada 
(d'una sola pendent vessant aigües al propi pati o plana, en quin cas només serà 
transitable la part que se separi 1,00 m. de les mitgeres). Les baranes no podran situar-
se més a prop de les mitgeres que 1,00 m., i l'espai no transitable podrà enjardinar-se, 
o utilitzar-se com a lluernari de la planta inferior. 

 
g) Si no s’adossen a la façana posterior, deixaran un mínim de 3,00 m. lliures entre 

aquella i les construccions auxiliars. 
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6. Cossos i elements sortints. 
 

a) Es prohibeixen els cossos sortints. 
 
b) El vol màxim dels elements sortints es limita a 0,30 m. 

 
7. Respecte a les parcel·les que afronten amb l’àmbit de “l’àrea medieval" (grafiada al plànol 

N3.5) caldrà que tots els projectes d'edificació sobre la zona ressenyada justifiquin els 
volums, composicions de façana (buits, elements sortints, cobertes) i materials emprats 
conforme a la integració i formació del previst ambient "medieval", i amb la utilització de 
materials nobles (pedra natural, fusta, ceràmica, etc...). 

 
 
 
Article 176. Condicions d’ús. 
 
1. És ús global el d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, limitant-se aquest darrer a les parcel·les 

que disposin d’una façana no inferior a 6,60 m. 
 
2. Són usos admesos 

- Hoteler 
- Restauració 
- Comercial petit 
- Oficines i serveis 
- Sanitari-Assistencial 
- Educatiu 
- Recreatiu tipus 10A3 i 4 (veure article 77) 
- Esportiu 
- Sociocultural 
- Indústria artesanal (tipus 14 A) i indústria urbana (tipus 14B) 
- Estacionament. 

 
 
 
 
 
SECCIÓ SEGONA. ZONA RESIDENCIAL EN CONSOLIDACIÓ (clau 2). 
 
Article 177. Definició i tipus d’ordenació 
 
1. Correspon a l’eixample -en general amb parcel·lació estreta- de Moja, i als nuclis de Sant 

Pere Molanta i Sant Miquel. 
En tots els cassos es tracta d’ordenacions on l’edificació ha d’ocupar, en general, tot el 
front de parcel·la, alineant-se a la línia oficial de carrer. 

 
2. El tipus d’ordenació és el d’alineació a vial. 
 
 
 
Article 178. Condicions d’edificació 
 
1. Parcel·la mínima. 
 

a) Seran edificables les parcel·les amb superfície mínima de 75 m², sempre que la façana 
mínima sigui de 4,50m. 

 
 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 93 

b) No s’autoritzen segregacions que donin lloc a parcel·les amb una superfície inferior a 
      150 m² o a una façana inferior a 7,00 m.  

 
2. Línia de façana. 

L’edificació ocuparà tot el front de parcel·la, alineant-se a la línia oficial de carrer, excepte 
els cassos on els plànols d’ordenació sèrie N3 indiquen trams no edificables a front de 
parcel·la. 

 
3. Fondària màxima edificable. 

Segons els plànols d’ordenació sèrie N3. 
 
4. Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes. 

 
a) El nombre de plantes serà l’indicat als plànols d’ordenació sèrie N3. 
 
b) L’alçada serà: 

 
Per a PB + 1P  7,00 m. 
Per a PB + 2P  9,50 m. 

 
5. Construccions auxiliars. 
 

a) La seva ocupació és funció de les dimensions del pati de parcel·la: 
 

- Fins a 30,00 m². de superfície mínima del pati, no superarà el 25% de la porció de 
parcel·la compresa al mateix. 

 
- Amb 30,00 m². o més de superfície mínima del pati, no superarà el 50% de la 

proporció de parcel·la compresa al mateix. 
 
b) No superaran 3,50 m. d’alçada, i una sola planta (PB). 
 
c) Si s’adossen a la façana posterior de l’edifici, ocuparan tot l’ample de la parcel·la, amb 

fondària no superior a 3,00 m., i amb un mínim de 3,00 m. lliures fins al fons de 
parcel·la o altres construccions auxiliars. La coberta d'aquest cas podrà ser inclinada 
(d'una sola pendent vessant aigües al propi pati o plana, en quin cas només serà 
transitable la part que se separi 1,00 m. de les mitgeres). Les baranes no podran situar-
se més a prop de les mitgeres que 1,00 m., i l'espai no transitable podrà enjardinar-se, 
o utilitzar-se com a lluernari de la planta inferior 

 
d) Si no s’adossen a la façana posterior, deixaran un mínim de 3,00 m. lliures entre 

aquella i les construccions auxiliars. 
 
6. Cossos i elements sortints. 
 

a) Els cossos i elements sortints podran volar en funció de l’ample del carrer: 
 

 Vol 
Ample carrer Cossos sortints Elements sortints 

menor de 6,00 m. prohibit 0,30 m. 
de 6,00 m. a menys de 8,00 m. 0,50 m. 0,45 m. 
de 8,00 m. i més 0,75 m. 0,45m. 

 
 
b) A més, els cossos sortints observaran de prohibició de volar més enllà de l’ample de la 

voravia sobre la qual se situen. 
 

c) Només s’admetran cossos sortints oberts. 
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Article 179. Condicions d’ús. 
 
1. És ús global el d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, limitant-se aquest darrer a les parcel·les 

que diposin d’una façana no inferior a 7,00 m. 
 
2. Són usos admesos 

- Hoteler 
- Restauració 
- Comercial petit i mitjà 
- Oficines i serveis 
- Sanitari-Assistencial 
- Educatiu 
- Recreatiu tipus 10A3 i 4 (veure article 77) 
- Esportiu 
- Sociocultural 
- Indústria artesanal (tipus 14A), indústria urbana (tipus 14B) i taller de reparació de 

vehicles (tipus 14G) 
- Estacionament. 

 
 
 
 
SECCIÓ TERCERA. ZONA DE FILERES AMB JARDÍ DAVANTER. (Clau 3) 
 
Article 180. Definició i tipus d’ordenació 
 
1. Correspon al desenvolupament d’habitatge unifamiliar en filera, separats de l’alineació de 

carrer mitjançant un jardí anterior. 
 
2. El tipus d’ordenació és el d’alineació a vial, amb la característica de que s’exigeix una 

separació de l’edificació respecte del vial. 
 
3. Es distingeixen cinc subzones: 
 
- Clau 3a, Nucli urbà de Moja (AVe) 
- Clau 3b, pla parcial Bosc de Moja (A) 
- Clau 3c, Sector 4 de Sant Miquel (Rf-I i Rf-II) 
- Clau 3d, Sector Eixample de Sant Pere (AVf) 
- Clau 3e, Sector 6 de Sant Pere (AVf) 
 
 
 
Article 181. Condicions d’edificació, claus 3a a 3e. 
 
A. Condicions comunes a totes les subzones. 
 

1. Línia de façana: l'edificació ocuparà tot el front de façana amb una separació 
obligatòria grafiada en els plànols d'ordenació. 

 
2. Construccions auxiliars: 

 
a) Es prohibeixen al pati anterior, de separació entre l'edificació i el vial. 
 
b) S'admeten al jardí posterior comprés al pati d'illa, amb les següents limitacions: 

 
- L'alçada màxima és de 3,00 m., longitud màxima 4,00 m. i una ocupació 

màxima del 5% del pati de parcel·la amb un màxim de 8 m². 
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3. Cossos i elements sortints. 
 

Es prohibeixen els cossos sortints, excepte en les façanes posteriors que s'atendrà a 
l'establert en l'article 133.2. 

 
4. Tanques de parcel·la. 
 

L'alçada de les tanques a qualsevol partió serà de 2,00 m., sempre mantenint que la 
part massissa no ultrapassi en cap cas 1,00 m. d'alçada i la part superior sigui amb 
reixa, gelosia i/o plantat interior d'arbust. 

 
5. Condicions d'integració ambiental. 
 

Es prohibeix l'ús de pissarra, imitacions, i de teula de color gris fosc, així com els colors 
forts o estridents que vulnerin les tonalitats dominants de la zona. 

 
6. S’admet la construcció d’una planta soterrani. 
 
 

B. Condicions per a la clau 3a. 
 
1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínima: 150 m2 i 9 m respectivament 
 
2. Fondària edificable màxima: segons plànols ordenació N3. 

 
3. Alçada reguladora màxima: 7 m corresponents a PB+1P. 

 
4. Superfície mínima de parcel.la: 150 m. 

 
5. Longitud mínima de façanes: 9 m. 

 
C. Condicions per a la clau 3b. 
 

1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: coincidiran amb les grafiades als 
plànols d’ordenació. 

 
2. La superfície màxima de sostre edificable de cada parcel·la vindrà determinada com a 

resultat d'aplicar a les alineacions d'edificació i profunditats edificables assenyalades 
als plànols de la sèrie N3 el coeficient 2,5 equivalent al nombre i característiques de les 
plantes possibles de l'edificació. 

 
3. L'ocupació màxima de la parcel·la resultarà de l'aplicació de les alineacions obligatòries 

de l'edificació assenyalades als plànols de la sèrie N3. 
 

4. L'ocupació de la planta 2 de l'edificació no podrà ultrapassar el 50% de la corresponent 
a les plantes inferiors, havent-se de recular les façanes de la referida planta un mínim 
de 3,00 m. de les alineacions a les façanes de la planta inferior. 

 
5. L'alçada de l'edificació es fixa en 6,50 metres per a les edificacions de dues plantes. 

Aquestes alçades són obligatòries. 
 

6. La cota de referència de la planta baixa s'haurà de fer constar expressament en els 
projectes d'edificació que es redactin per a l'obtenció de les llicències d'edificació. 
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7. Per damunt de l'alçada reguladora màxima s'admet la construcció, dins dels límits 
assenyalats de reculada de façanes als plànols de la sèrie N3, d'un cos d'edificació 
amb una alçada de planta útil interior màxima sota forjat estructural de 2,70 metres i 
amb obligació de disposar de coberta inclinada a dues vessants amb pendent màxim 
del 30%. 
 
La coberta de l'edificació que no disposi d'aquest cos autoritzat per damunt de l'alçada 
reguladora, serà obligatòriament inclinada, a dues vessants, amb un pendent màxim 
del 30% i arrencat de les interseccions dels plànols de façana amb el forjat estructural 
superior o bé com a màxim d'un ràfec de volada màxima 60 cm. en el nivell equivalent. 

 
8. Les alineacions definides en els plànols de la sèrie N3 constitueixen alineacions 

obligatòries i tenen per finalitat fixar l'envolvent màxim de l'edificació en projecció en 
planta i seran respectades, tant per l'edificació principal com per l'auxiliar i pels cossos 
volats i coberts, tancats i migtancats i pels elements constructius volats que sobresurtin 
més de 0,60 m. de la línia de façana. 

 
9. Als efectes de precisar el caràcter de les alineacions obligatòries a que fa referència 

l'apartat anterior, el front de les façanes d'edificació al pati posterior de la parcel·la 
haurà de coincidir, com a mínim en un 60% de la seva longitud, amb les línies 
d'edificació assenyalades al paràgraf anterior. 

 
Les façanes de l'edificació front al carrer o al pati davant de parcel·la s'ajustaran en tota 
la seva amplada a l'alineació fixada en el plànol d’ordenació (plànol N3.5). 

 
 
D. Condicions per a la clau 3c. 
 

1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: coincidiran amb les grafiades als 
plànols d’ordenació. 

 
2. Fondària edificable màxima: segons plànols d'ordenació N3. 
 
3. Alçada reguladora màxima: 9,5 m corresponents a PB+2P. 

 
 
E. Condicions per a la clau 3d i 3e. 
 

1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: 200 m2 i 10 m respectivament 
 
2. Fondària edificable màxima: ve determinada per l’ocupació màxima permesa en planta 

baixa i planta primera. Com a mínim les edificacions s’hauran de separar 3 m del fons 
de parcel·la. 

 
3. Alçada reguladora màxima: 7 m corresponents a PB+1P. 

 
4. Edificabilitat màxima neta: 

 
- Clau 3d: 1,10 m2st/m2s 
- Clau 3e: 0,84 m2st/m2s 

 
5. Ocupació màxima de l’edificació: 

 
- En planta baixa: 60% de la superfície de la parcel·la 
- En planta primera: 55% de la superfície de la parcel·la 
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Article 182. Condicions d’ús. 
 
1. És global el d’habitatge unifamiliar, prohibint-se el plurifamiliar. Es reservarà a l’interior de 

l’edificació places d’aparcament per als habitatges, d’acord amb el que estableix l’article 
100 d’aquestes normes. 

 
2. Són usos admesos: 
 

- Amb caràcter de complementaris i vinculats a l’ús principal, el recreatiu-esportiu i prèvia 
llicència de l’Ajuntament. 

 
- Comercial petit en planta baixa (amb una superfície màxima de 50 m2) 

 
- Oficines i serveis, en la modalitat de consultoris professionals i serveis personals. 

 
- Industrial: només la indústria artesanal, situada en planta baixa i amb una superfície 

màxima de 50 m². 
 
 
 
SECCIÓ QUARTA. ZONA DE FILERES ALINEADES A CARRER (A) (Clau 4) 
 
 
Article 183. Definició i tipus d’ordenació 
 
1. Correspon al desenvolupament d’habitatge unifamiliar en filera, alineats a carrer. 
 
2. Es distingeixen quatre subzones: 

 
- Clau 4a, U.A.1. de Moja. 
- Clau 4b, Sector Eixample de Sant Pere (AVf) 
- Clau 4c, Sector 6 de Sant Pere (AVf) 
- Clau 4d, PP Vil·la Maimona de Sant Pere (Rf) 

 
 
 
Article 184. Condicions d’edificació 
 
A. Condicions comunes a totes les subzones. 
 

1. Línia de façana: ocuparà tot el front, serà obligatòriament alineada a vial. 
 
2. Construccions auxiliars: 

 
a) No superaran 3,00 m. d'alçada i 4,00 m. de longitud. 
b) Ocuparan un 5% del pati de parcel·la, amb un màxim de 8 m². 

 
3. Cossos i elements sortints: 

 
Hauran de respectar les alineacions fixades en els plànols d'ordenació de la sèrie N3, 
inclòs els elements constructius volats que sobresurtin més de 0,60 m. de la línia de 
façana. 

 
4. Tanques de parcel·les: 
 

- L'alçada màxima de la tanca amb material massís o opac serà d'un metre (1,00 
m.), mesurat en qualsevol punt de la rasant de la vorera. 
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- Podrà arribar fins a 2,00 m. amb material calat, tipus gelosia o reixa calada. 

 
- Es podrà procedir al plantat interior d'arbusts amb la limitació d'alçada màxima de 

2,00 m. 
 
5. Condicions d'integració ambiental. Es prohibeix l'ús de pissarra, imitacions, i de teula 

de color gris fosc, així com els colors forts o estridents que vulnerin les tonalitats 
dominants de la zona. 

 
6. S'admet una planta soterrani. 
 

B. Condicions per a la clau 4a. 
 
1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: coincidiran amb les grafiades als 

plànols d’ordenació de la sèrie N3. 
 
2. La superfície màxima de sostre edificable de cada parcel·la vindrà determinada com a 

resultat d'aplicar a les alineacions d'edificació i profunditats edificables assenyalades 
als plànols de la sèrie N3 el coeficient de 2,5 equivalent al nombre i característiques de 
les plantes possibles de l'edificació. 

 
3. L'ocupació màxima de la parcel·la resultarà de l'aplicació de les alineacions obligatòries 

de l'edificació assenyalades als plànols de la sèrie N3. 
 
4. L'ocupació de la planta 2 de l'edificació no podrà ultrapassar el 50% de la corresponent 

a les plantes inferiors, havent-se de recular les façanes de la referida planta un mínim 
de 3,00 m. de les alineacions de les façanes de la planta inferior. 

 
5. L'alçada de l'edificació es fixa en 6,50 metres per a les edificacions de dues plantes. 

Aquestes alçades són obligatòries. 
 
6. La cota de referència de la planta baixa s'haurà de fer constar expressament en els 

projectes d'edificació que es redactin per a l'obtenció de les llicències d'edificació. 
 
7. Per damunt de l'alçada reguladora màxima s'admet la construcció, dins dels límits 

assenyalats de reculada de façanes als plànols de la sèrie N3, d'un cos d'edificació 
amb una alçada de planta útil interior màxima sota forjat estructural de 2,70 metres i 
amb obligació de disposar de coberta inclinada a dues vessants amb pendent màxim 
del 30%. 
 
La coberta de l'edificació que no disposi d'aquest cos autoritzat per damunt de l'alçada 
reguladora, serà obligatòriament inclinada, a dues vessants, amb un pendent màxim 
del 30% i arrencat de les interseccions dels plànols de façana amb el forjat estructural 
superior o bé com a màxim d'un ràfec de volada màxima 60 cm. en el nivell equivalent. 

 
8. Les alineacions definides en els plànols de la sèrie N3 constitueixen alineacions 

obligatòries i tenen per finalitat fixar l'envolvent màxim de l'edificació en projecció en 
planta i seran respectades, tant per l'edificació principal com per l'auxiliar i pels cossos 
volats i coberts, tancats i migtancats i pels elements constructius volats que sobresurtin 
més de 0,60 m. de la línia de façana. 

 
9. Als efectes de previsar el caràcter de les alineacions obligatòries a que fa referència 

l'apartat anterior, el front de les façanes d'edificació al pati posterior de la parcel·la 
haurà de coincidir, com a mínim en un 60% de la seva longitud, amb les línies 
d'edificació assenyalades al paràgraf anterior. 
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Les façanes de l'edificació front al carrer o al pati davant de parcel·la s'ajustaran en tota 
la seva amplada a l'alineació fixada en el plànol d’ordenació (plànol N3.5). 

 
 
C. Condicions per a les claus 4b i 4c. 
 

1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: 200 m² i 10 m respectivament. 
 
2. Fondària edificable màxima: ve determinada per l'ocupació màxima de la parcel·la. 

Com a mínim l'edificació se separarà 3 m. del fons de parcel·la. 
 

3. Alçada reguladora màxima: 7 m corresponents a PB+1P. 
 

4. Edificabilitat neta màxima: 
 

- Clau 4b: 1,10 m² st/m² sòl. 
- Clau 4c: 0,84 m² st/m² sòl. 

 
5. Ocupació màxima de l’edificació: 
 

- En planta baixa: 60% de la superfície de la parcel·la 
- En planta primera: 55% de la superfície de la parcel·la 

 
6. Reculades. 
 

Per les parcel·les situades als números parells del c/ Sant Ramon, s'admetrà la 
reculada de l'edificació amb un percentatge inferior al 40% de la longitud de façana de 
la parcel·la. 

 
D. Condicions per a la clau 4d. 
 

1. Superfície de parcel·la i longitud de façana mínimes: 150 m² i 7 m. respectivament. 
 
2. Fondària edificable màxima: 12 m. 

 
3. Alçada reguladora màxima: 7 m (PB+PP). 

 
4. Cossos sortints oberts: 
 

- Vol màxim: amplada de la vorera menys 0,60 m. amb un màxim de 0,60 m. 
- Longitud màxima en planta: 50% de l'amplada de la façana. 
- Alçada mínima lliure del vol sobre rasant vorera: 2,75 m. 

 
 
 
Article 185. Condicions d’ús. 
 
1. És global el d'habitatge unifamiliar, prohibint-se el plurifamiliar. Es reservarà a l'interior de 

l'edificació places d'aparcament per als habitatges, d’acord amb el que estableix l’article 
100 d’aquestes normes. 

 
2. Són usos admesos: 
 

a) En general: 
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- Amb caràcter de complementaris i vinculats a l’ús principal, el recreatiu-esportiu i 
prèvia llicència de l’Ajuntament. 

 
- Comercial petit, en planta baixa i amb una superfície màxima de 50 m2. 

 
- Oficines i serveis, en la modalitat de consultoris professionals i serveis personals. 

 
- Industrial: Només la indústria artesanal, en planta baixa i amb una superfície 

màxima de 50 m² 
 
 
 
 
SECCIÓ CINQUENA. EDIFICACIÓ AÏLLADA ENVOLTADA D’ESPAIS LLIURES (Clau 5) 
 
 
Article 186. Definició i tipus d’ordenació. 
 
1. Correspon al pla especial d’Ordenació de la finca “La Vinera” (clau 5a i 5b) i a l’àmbit de 

Cal Mingo (clau 5c). 
 
2. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada, envoltada d’espais lliures essencialment 

ajardinats. 
 
3. Es distingeixen tres subzones: 
 

- 5a, unitat d’edificació independent, UA-1. 
- 5b, unitat d’edificació independent, UA-2. 
- 5c, unitat d’edificació de Cal Mingo. 

 
 
 
Article 187. Condicions generals d’edificació. 
 
A. LA VINERA. Claus 5a i 5b 
 

1. Parcel·la mínima. 
La parcel·la mínima és coincident amb cada unitat de desenvolupament UA-1 i UA-2 
que constitueixen finques indivisibles. 
Cada unitat d’edificació independent serà objecte d’un projecte arquitectònic unitari. Les 
dimensions de les parcel·les es grafien als plànols d’ordenació de la sèrie N3. 

 
2. Les alineacions i separacions es grafien als plànols d’ordenació de la sèrie N3. 
 
3. Habitatge mínim. 

S’admet l'habitatge mínim de 50 m² construïts. 
 
4. Espais lliures d’edificació d’ús col·lectiu. 

Són els espais lliures destinats a jardí i podran contenir com a ús complementari el de 
piscina recreativa amb un màxim d’ocupació del 5% d’aquests espais lliures. 
La resta de construccions auxiliars complementàries d’aquests usos (depuradores, 
magatzem d’eines, etc...) s’integraran en aquest percentatge, o es disposaran en planta 
soterrani. 

 
5. Tanques. 

Les tanques amb front a via pública, zona verda, o passos de vianants d’ús col·lectiu 
tindran un alçada màxima de 1,80 m, en la part opaca. 
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6. Aparcaments. 
S’establirà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada habitatge fins a 80 m² 
construïts, i de dues places per cada habitatge de superfície superior. 
Aquestes se situen a la planta soterrani destinada expressament per aquest ús. 
S’admet una única planta soterrani. 

 
 
B. CAL MINGO. Clau 5c. 
 

1. Parcel·la mínima. 
L’existent. 

 
2. Alineacions. 

L’edificació se separarà 5,00 m. de la vialitat i 3,00 m. de la resta de límits. 
 

3. Número d’habitatges. 
Màxim 3. 

 
4. Espais lliures d’edificació d’ús col·lectiu. 

Són els espais lliures destinats a jardí i podran contenir com a ús complementari el de 
piscina recreativa amb un màxim d’ocupació del 5% d’aquests espais lliures. 
La resta de construccions auxiliars complementàries d’aquests usos (depuradores, 
magatzem d’eines, etc...) s’integraran en aquest percentatge, o es disposaran en planta 
soterrani. 

 
5. Tanques. 

Les tanques amb front a via pública, zona verda, o passos de vianants d’ús col·lectiu 
tindran un alçada màxima de 1,80 m, en la part opaca. 

 
6. Aparcaments. 

Mínim 2 places per habitatge. 
 
 
 
Article 188. Condicions específiques. 
 

 5a 5b 5c 
Nº màxim habitatges 40 12 3 
ARM (m.) 9,15 6,50 6,50 
Nº de plantes PB+2P PB+1P PB+1P 
Ocupació (%) 28,2 40 30% 
Índex edificabilitat bruta   0,4 
 
 
 
Article 189. Condicions d’ús. 
 
1. Per a la clau 5a s’admet l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
 
2. Per a la clau 5b s’admet únicament l’habitatge unifamiliar. 
 
3. Per a la clau 5c s’admet l’habitatge plurifamiliar en filera, no aïllat ni sobreposat. 
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SECCIÓ SISENA. ZONA RESIDENCIAL EN EDIFICACIÓ AÏLLADA (Clau 6)  
 
Article 190. Definició, subzones i tipus d’ordenació. 
 
1. Compren les urbanitzacions de Daltmar i Can Trabal, i en general totes les ordenacions 

residencials aïllades del municipi. En el seu cas se’ls aplicarà la Llei 5/2003 de 22 d’abril de 
prevenció d’incendis forestals, i el Decret 123/2005 de 14 de juny que la desplega. 

 
2. En funció de les diverses condicions d’edificació que regeixen pels sectors urbans del casc 

i les àrees ordenades pels plans parcials, es creen les 10 subzones següents: 
 

6a. Subzona EA-I casc urbà i zona RA Vila Maimona (sector 7 St. Pere) i parcialment UA4 
de Moja. 
6b. Subzona EA-II urbanització Daltmar. 
6c. Subzona EA-III urbanització Can Trabal. 
6d. Subzona EA-IV urbanització Can Trabal. 
6e. Subzona EA-V urbanització El Bosquet. 
6f. Subzona EA-VI urbanització Bosc de Moja. 
6g. UA.4. de Moja (parcialment). 
6h. Subzona RA-1 La Plana. 
6i.  Subzona RA-II La Plana. 
6j.  Subzona RA-III La Plana. 
6k. Can Trabal. “pla especial” segons el PGO que es revisa. 
6l. Can Trabal. “pla especial” segons el PGO que es revisa. 
6m. Sant Miquel (patis posteriors). 
 

3. Tipus d’ordenació. 
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació aïllada. 

 
 
 
Article 191. Condicions d’edificació, claus 6a a 6m. 
 
1. Parcel·la. 
 

a) La parcel·la i façana mínimes seran les següents: 
 

 Subzones 
 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m

Parc. mín. (m²) 400 400 800 400 500 400 1000 400 600 800 3800 800 0 
Faç. mín. (m) 15 15 20 15 15 15 30 14 14 16 - - - 

 
D’acord amb el Text refós de l’Estudi de Detall de la UA-4 aprovat definitivament per 
l’Ajuntament d’Olèrdola, en data 21 de maig de 2002, en l’illa situada al carrer Montserrat entre 
esl carrers Germandat i del Camp (dins de l’àmbit d’actuació de la UA-4) només es podran 
construir dos habitatges unifamiliars aïllats 
 
2. Ocupació màxima. 
 

 Subzones 
 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 
Ocupació màxima (%) 40 30 20 40 30 30 30 40 30 30 10 30 0 
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3. Alçada i nombre màxim de plantes. 
 

 Subzones 
 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m
Alçada màxima (m) 7 7 7 7 7,50 7,50 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 0 
núm. màxim plantes B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 B+1 0 

 
 
4. Sostre màxim. 
 

 Subzones 
 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m
Int.edif.neta (m² st /m²
sòl) 

0,60 0,50 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,52 0,43 0,40 0,20 0,60 0 

 
 
5. Separacions mínimes. 
 

 Subzones 
 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 
A vial (m) 4 6 10 6 6/5* 5 5 5 5 8 10 10 - 
A límits veïns (m) 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 - 
A límit posterior (m) 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 - 

 
En la subzona 6c, les parcel·les amb fondàries iguals o inferiors a 24 m., que puguin 
acreditar la seva existència anterior a la data d’entrada en vigor del Pla General que es 
revisa (11-5-1983) mitjançant presentació d’escriptura de compra-venda, podran reduir 
proporcionalment la separació de l’edificació dels seus límits a vial i posterior, fins a un 
mínim respectiu de 9 i 3 metres. 
 
* En la subzona 6e: 6 m. a l'Av. Catalunya, 5 m. a la resta de vials. 

 
6. Construccions auxiliars. 
 

a) L’ocupació en superfície d’aquestes construccions es fixa en el 10% de la parcel·la, 
excepte per a la subzona 6f, 6h, 6i i 6j que és un 5%. 

 
b) La subzona 6m no admet construccions auxiliars. 
 
c) L’alçada màxima serà de 3 metres i trenta centímetres (3,30 m.). 

 
d) Per les claus 6h, 6i i 6j, s’hauran de separar 2,00 m. com a mínim de la partió de la 

parcel·la veïna. 
 

e) Tant l’ocupació com el sostre de les construccions auxiliars computen per a l’ocupació 
màxima, i la màxima intensitat d’edificació. 

 
7. Les condicions d’integració ambiental d’aplicació a les parcel·les de la subzona 6b, 

ubicades total o parcialment a la franja de 100 m., comptats des del límit de la zona de Parc 
Natural del Castell d’Olèrdola, són les següents: 

 
a) Els paraments exteriors de les edificacions i els elements d’obra de les tanques seran 

de tonalitats i colors terrencs, adaptats a les gammes de color i tonalitats de l’entorn. 
Les cobertes seran inclinades, de teula ceràmica de color marró terrós i sense 
presentar obertures de buits. 
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b) Els talusos, murs i desnivells resultants dels moviments de terres en l’espai lliure 

interior de les parcel·les, no podran tenir en cap dels seus punts, alçades superiors a 
1,80 m. i es tractaran, quant a les seves cares vistes, d’acord amb el que estableix el 
punt anterior. S’incorporaran als projectes d’edificació les especificacions i 
determinacions precises per a garantir el compliment d’allò que s’estableix aquí. 

 
8. Les edificacions tindran condicionaments estètics a fi d'integrar-se en tot el que es pugui al 

seu entorn. 
 

a) Es prohibeixen els colors forts o estridents que vulnerin les tonalitats dominants a la 
zona. 

 
b) Queda prohibit l'ús de la teula negra, de pissarra o formigó, o material similar per les 

cobertes. 
 
9. Per sota de la planta baixa es podrà construir una única planta soterran. General per a 

totes les subclaus. 
 
 
 
Article 192. Condicions d’ús. 
 
1. És ús global l’habitatge unifamiliar, restant prohibit el plurifamiliar, excepte per a la clau 6g. 

A la clau 6g, l’ús global és l’habitatge plurifamiliar. 
 
2. En cas de tenir el doble de la parcel·la mínima s'admet habitatge aparellat per a totes les 

subclaus (entenent que habitatge aparellat suposa com a màxim dos habitatges). 
 
3. Són usos admesos a les claus 6a a 6l: 
 

- Comercial petit, limitat a 50 m² i en planta baixa. 
- Oficines, limitat a professionals liberals. 
- Educatiu, limitat a llar d’infants. 
- Esportiu, activitats tipus gimnàs, a cobert. 
- Sociocultural. 
- Sanitari-assistencial. 
- Industrial artesanal (tipus 14A) i indústria urbana (tipus 14B) 
- Restauració 
 

4. La clau 6m és inedificable inclòs als efectes de construccions auxiliars i de piscines, i els 
únics usos que admet són, dintre dels adscrits a l'apartat 3, els que es desenvolupen a 
l'aire lliure sense necessitat de cap edificació. 
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SECCIÓ SETENA. ZONA INDUSTRIAL (Clau 7) 
 
Article 193. Definició i subzones. 
 
1. Comprèn els polígons industrials de Sant Pere Molanta i del Clot de Moja, i en general tots 

els sòls urbans destinats prioritàriament o exclusiva a usos industrial. 
 
2. En funció dels paràmetres d’ordenació de l’edificació, es distingeixen en quatre subzones:: 
 

- Clau 7a, Polígon Industrial de Sant Pere Molanta 
- Clau 7b, Polígon Industrial el Clot de Moja. 
- Clau 7c, Polígon industrial Crta. BV-2119 (inclou el SAU1 i el SAU2). 
- Clau 7d, Polígon industrial de la bòbila 

 
 
 
Article 194. Condicions d’edificació.  
 
1. El tipus d’ordenació és el d’ordenació aïllada a l’interior de la parcel·la, amb possibilitat 

d’edificis agrupats mantenint l’edificabilitat prevista (segons les condicions establertes en 
els apartats següents). 

 
2. Índex d’edificabilitat neta màxim: 
 

Subclaus 7a 7b 7c 7d 
Edificabilitat 1m2st/m2s 0,8181m2st/m2s 1m2st/m2s 0,68m2st/m2s 

 
 
3. Ocupació màxima de la parcel·la: 
 

Subclaus 7a 7b 7c 7d 
Ocupació 50% 60% (1) 50% 50% 

 
(1) En el cas de la subzona 7b, l’ocupació de la parcel·la es podrà incrementar fins al 70% 
en parcel·les amb superfícies superiors a 3.000 m2 destinades a una única activitat. 

 
 
4. Superfície de parcel·la mínima i façana mínima: 
 

Subclaus 7a 7b 7c 7d 
Parcel·la mínima 2.000 m2 1.000 m2 1.000 m2 - 
Façana mínima 30 m 20 m 20 m - 

 
Seran edificables les parcel·les amb dimensions més petites, sempre i quan estiguessin 
inscrites al Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla. 
 
Per la subzona 7d es fixa una parcel·la única i indivisible. 

 
 
5. Alçada reguladora màxima: 
 

Subclaus 7a 7b 7c 7d 
Alçada màxima 15 m 15 m 10 m 12 m 
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Aquesta alçada es mesurarà des del punt més alt de la coberta al nivell del centre de 
gravetat de la parcel·la un cop explanada, i només podrà ser superada en edificis de planta 
baixa en els que l’activitat desenvolupada ho requerís i en tot cas, pels elements tècnics 
necessaris com xemeneies, conduccions, ponts-grua o similars. L’augment d’alçada en cap 
cas podrà comportar increments de sostre ni de volum edificables. 

 
 
6. Distància mínima de l’edificació als límits de parcel·la 
 

Subclaus 7a 7b 7c 7d 
A vial 10 m 10 m (1) 10 m 10 m 
A altres límits 5-7-10 m (2) 5 m 5 m 5 m 

 
Per les subzones 7a, 7b i 7c, es contempla la possibilitat d’agrupació de parcel·les en la 
direcció longitudinal de la illa. En aquests casos no serà necessari mantenir les distàncies 
de 5 m en els límits confrontants, i s’entén que la densitat màxima de naus per parcel·la 
s’obté de dividir la superfície total de les parcel·les agrupades per la superfície mínima de 
parcel·la establerta per a cada subzona. 
 
(1) Per la subzona 7b, les parcel·les de les cantonades podran reduir la distància mínima 
de les edificacions a un dels dos carrers, de 10 m a 5 m, sempre i quan es presenti un 
projecte comú a les dues parcel·les que conformen cada cantonada. 
 
(2) Per la subzona 7a, la distància mínima de l’edificació a altres límits serà de 5 m per a 
parcel·les amb superfícies inferiors a 2.000 m2, de 7 m per a parcel·les amb superfície entre 
2.000 i 5.000 m2, i de 10 m per a les parcel·les amb superfície superior a 5.000 m2. 
 

 
7. Subdivisió de les edificacions: 
 

Per les subzones 7b i 7c es permetrà subdividir l’edificació en varies de més petites sempre 
i quan es compleixin les condicions següents: 
 
a) La superfície mínima construïda de cadascuna de les subdivisions sigui superior a 200 

m². 
b) L’accés des del vial públic a les edificacions subdividides sigui únic i comunitari. 
c) Que l’espai lliure d’edificació sigui compartit per les diferents edificacions subdividides i 

per tant, en cap cas es podran posar tanques de separació entre els patis confrontants 
a aquestes edificacions. 

 
8. Tanques: 

 
L'alçada màxima de les tanques serà de 2 m: 0,80 m. amb material massís i la resta fins als 
2 m amb material calat o vegetal. 

 
9. Construccions auxiliars 
 

Per a les subzones 7a i 7b, en els espais resultat de les separacions als límits de 
l’edificació principal, s’admetran les construccions auxiliars següents: 

 
a) Construccions auxiliars per a protecció d’instal·lacions ubicades en el fons de les 

parcel·les que compleixin les condicions següents: separació mínima a límits 2 m; es 
poden adossar a les edificacions principals; alçada màxima de les edificacions de 3 m; 
les construccions hauran de tenir com a mínim dos dels seus tancaments laterals 
oberts o tancats amb materials calats; ocupació màxima del 1% de la superfície de la 
parcel·la. 
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b) Marquesines per aparcaments: hauran de complir les condicions següents: ocupació 
màxima del 5% de la superfície de la parcel·la; hauran d’estar obertes per tots els seus 
laterals; l’alçada màxima d’aquestes marquesines serà de 3,0 m; separació mínima a 
límits 1 m; hauran de construir-se amb materials lleugers i desmuntables; poden estar 
adossades o separades de l’edificació principal. 

 
c) Marquesines per a molls de càrrega: es podran construir marquesines o elements 

ornamentals sempre que mantinguin la unitat de composició amb la resta de 
l’edificació, i es tracti de materials lleugers i desmuntables. El vol màxim permès per a 
les marquesines serà de 4 m. 
El destí d’aquestes marquesines és la protecció de l’accés, la càrrega i descàrrega de 
mercaderies a les naus industrials, per tant, en cap cas es podran utilitzar com a 
magatzems exteriors de materials ni residus de l’activitat que es desenvolupi. 

 
Totes aquestes construccions no computaran en el càlcul de l’edificabilitat ni l’ocupació 
màxima de les parcel·les. 
 
Per la resta de subzones no s’admetran les construccions auxiliars. 
 

 
10. Espais lliures d’edificació: 
 

a) Ús i destí dels espais lliures privats: els espais lliures d'edificació de les parcel·les 
s'hauran de mantenir en condicions de neteja i decòrum (ajardinats). Aquests espais es 
destinaran únicament a aparcament i ajardinament. Està prohibit l'acumulació i 
emmagatzematge de materials i/o residus conseqüència dels processos industrials. 

 
b) Les úniques edificacions que es permetran en aquests espais són les descrites en 

l’apartat anterior. 
 

c) No obstant, quan per necessitats d'adequació de les instal·lacions industrials 
preexistents a la legislació ambiental sigui necessari ocupar espais lliures d'edificació 
amb instal·lacions, aquesta serà la mínima necessària per a l'acompliment de les 
mesures d'adequació corresponents, i en cap cas s'ocuparà espai lliure a front de 
carrer. Aquestes compliran el Reglament de Seguretat contra incendis per a 
establiments industrials. 

 
 
 
Article 195. Condicions d’ús. 
 
1. Els usos generals admesos a totes les subzones, excepte la subzona 7d, són: 
 

a) Industrial en les categories A, B, C, E, F i G (artesanal, urbana, agrupada, magatzems, 
serveis tècnics mediambientals i tallers de reparació de vehicles). 

b) Comercial (amb les limitacions establertes en el  PTSEC). 
c) Oficines i serveis 
d) Esportiu 
e) Restauració 
f) Estacionament 
g) Equipaments en general, excepte el sanitari assistencial 
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2. Usos específics admesos a la subzona 7a: 
 

a) Industrial: en la categoria D (indústria separada) 
b) Estació de servei 
c) Habitatge unifamiliar en la modalitat d'un habitatge per a cada instal·lació industrial. 

Sempre que la seva superfície sigui inferior al 2,5% de la superfície de la parcel·la i no 
superi una superfície màxima construïda de 100 m². 

 
3. Usos específics admesos a la subzona 7b: 
 

a) Industrial: en la categoria D (indústria separada) 
b) Hoteler 
c) Estació de servei 
d) Recreatiu. 

 
4. Usos admesos en la subzona 7d: 
 

En aquesta subzona únicament s’admetran els usos industrials (en les categories 
agrupada, separada i magatzem) directament vinculats amb l’extracció d’àrids i argiles, i 
amb la fabricació, emmagatzematge i distribució de materials de la construcció. 
 
 

 
 
SECCIÓ VUITENA. CELLER DE CRIANÇA (Clau 8) 
 
Article 196. Definició i tipus d’ordenació. 
 
1. Comprèn els terrenys i instal·lacions específicament destinats a la criança del cava i a 

l’elaboració dels vins. 
 
2. El tipus d’ordenació respon al d’edificació aïllada, amb excepció de l’edificació existent a 

l’actualitat, donant front al vial on l’ordenació seguirà com alineació de vial, amb les 
fondàries i alçades indicades en els plànols de la sèrie N3. 

 
3. Comprèn l'antiga clau CC. 
 
 
 
Article 197. Condicions d’edificació. 
 
1. El volum edificable màxim per a les construccions sobre la rasant, es fixen en 3,6 m3/m², 

referits a la totalitat de la parcel·la adscrita a l’edificació i comprenent el conjunt, tant de les 
edificacions existents com de les futures ampliacions. 

 
2. No es fixa cap limitació de volum per a la construcció sota rasant, exceptuant la distància, 

en projecció vertical, de tots els límits edificatoris de tres metres als límits de la fondària. 
 
3. L’ocupació màxima de l’edificació sobre rasant, es fixa en el 40% de la parcel·la, admetent-

se la possibilitat d’una ocupació suplementària del 6% respecte de la superfície total de la 
parcel·la, exclusivament per a construccions auxiliars. 
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4. L’alçada màxima de les edificacions s’estableix en nou metres, amidats en qualsevol punt 

del perímetre de l’edificació en relació a la rasant natural del terreny. S’admetrà, com a 
conseqüència del desnivell en el terreny natural, una alçada de fins a deu metres i mig, 
sempre que la longitud de la façana l’alçada de la qual superi els nou metres, no excedeixi 
una longitud equivalent al trenta per cent de la corresponent al total del perímetre de 
l’edificació. 

 
5. Els espais de parcel·la no ocupats per l’edificació, hauran de sistematitzar-se tenint en 

compte les necessitats de càrrega i aparcament, i en general, les derivades del caràcter 
turístic i comercial de les caves, havent-se de preveure la pertinent construcció de jardins. 

 
6. Els dipòsits hauran d’integrar-se en les edificacions. 
 
 
 
Article 198. Condicions d’ús. 
 
1. L’ús global és el de celler de criança de vins. 
 
2. Són usos admesos: 

a) Oficines. 
b) Habitatge 
c) Comercial 
d) Magatzem 
e) Garatge. 

 
Entenent-se aquests usos sempre en funció de l’ús global. 

 
 
 
SECCIÓ NOVENA. REGULACIÓ DELS NUCLIS RURALS. (Clau 9) 
 
 
Article 199. Definició, subzones i tipus d’ordenació. 
 
1. Comprèn els nuclis rurals de Viladellpos i Can Torras, per als quals es considera necessari 

dotar de possibilitats d’un creixement limitat. 
 
2. Es distingeixen tres subzones, en funció de les característiques de la construcció de la 

parcel·la: 
 

a) Clau 9a, parcel·les amb edificació residencial, industrial o celler. 
 
b) Clau 9b, parcel·les sense edificació o amb petits coberts agrícoles. 

 
c) Clau 9c, parcel·les amb ruïnes d’antiga edificació. 

 
3. El tipus d’ordenació serà d’alineació a vial. 
 
 
 
Article 200. Condicions d’edificació per a la subzona 9a.  
 
1. Parcel·la mínima i longitud de façana. 

Les existents, delimitades dins el límit del SU al plànol N3.12. 
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2. Línia de façana. 

L’existent. Les ampliacions podran ocupar tot el front de parcel·la, seguint l’actual línia de 
façana, dins del límit de sòl urbà del plànol N3.12. 

 
3. Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 

L’existent. Per a ampliacions, les alçades reguladores seran: 
 

Per planta baixa:  4,50 m. 
Per planta baixa i un pis: 7,00 m. 

 
4. Construccions auxiliars. 
 

a) No ocuparan més del 25% de la porció de parcel·la inclosa al sòl urbà i compresa al 
pati d’illa. 

 
b) No superaran 3,50 m d’alçada i una sola planta (PB). 

 
c) Si s’adossen a la façana posterior de l’edifici, ocuparan tot l’ample de parcel·la, amb 

una fondària no superior a 3,00 m., i amb un mínim de 3,00 m. lliures fins al fons de 
parcel·la o altres construccions auxiliars. La coberta d'aquest cas podrà ser inclinada 
(d'un sol pendent vessant aigües al propi pati) o plana, en quin cas només serà 
transitable la part que se separi 1,00 m. de les mitgeres. Les baranes no podran situar-
se més a prop de les mitgeres que 1,00 m., i l'espai no transitable podrà enjardinar-se, 
o utilitzar-se com a lluernari de la planta inferior. 

 
d) Si no s’adossen a la façana posterior, deixaran un mínim de 2,00 m. lliures a qualsevol 

límit, façana inclosa. 
 
5. Cossos i elements sortints. 

Els existents. Per a ampliacions, només s’admetran cossos oberts, en una longitud del 60% 
de la façana, i elements sortints fins a 0,45 m. 

 
6. Edificabilitat:  

S’admet l’existent. Si no arriba a 1,20 m² st/m² sòl, s’admetran ampliacions fins a aquesta 
edificabilitat, sense superar 400 m² de sostre per parcel·la situada en sòl urbà. 

 
 
 
Article 201. Condicions d’edificació per a la subzona 9b. 
 
1. Parcel·la mínima i longitud de façana: 
 

a) Parcel·la mínima: les delimitades al plànol N3.12. 
 
b) Façana mínima de 8,00 m. 

 
c) No s’autoritzen agregacions de parcel·les que donin lloc a façanes de longitud superior 

a 12,00 m. 
 
2. Línia de façana. 

L’edificació ocuparà tot el front de parcel·la, alineant-se a la línia oficial de carrer, o 
separant-se d’aquesta fins a un màxim de 3,00 m. 

 
3. Fondària edificable màxima 

Màxim 15,00 m. 
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4. Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes 

El nombre màxim de plantes serà baixa més una. Les alçades reguladores seran: 
 

Per planta baixa:  4,50 m. 
Per planta baixa i un pis: 7,00 m. 

 
5. Construccions auxiliars. 
 

a) No ocuparan més del 25% de la porció de parcel·la compresa al pati d’illa. 
 
b) No superaran 3,50 m. d’alçada, i una sola planta (PB). 

 
c) Si s’adossen a la façana posterior de l’edifici, ocuparan tot l’ample de parcel·la, amb 

una fondària no superior a 3,00 m., i amb un mínim de 3,00 m. lliures fins al fons de 
parcel·la o altres construccions auxiliars. La coberta d'aquest cas podrà ser inclinada 
(d'un sol pendent vessant aigües al propi pati) o plana, en quin cas només serà 
transitable la part que se separi 1,00 m. de les mitgeres. Les baranes no podran situar-
se més a prop de les mitgeres que 1,00 m., i l'espai no transitable podrà enjardinar-se, 
o utilitzar-se com a lluernari de la planta inferior. 

 
d) Si no s’adossen a la façana posterior, deixaran un mínim de 2,00 m. lliures a qualsevol 

límit, façana inclosa. 
 
6. Cossos i elements sortints. 

Només s’ademten cossos oberts en una longitud del 60% de la façana, i elements sortints 
fins a 0,45 m. 

 
7. Edificabilitat. 

S’admet 1,00 m² st/m² sòl de la parcel·la delimitada en els plànols d’ordenació. 
 
 
 
Article 202. Condicions d’edificació per a la subzona 9c. 
 
1. Parcel·la mínima i longitud de façana: 
 

a) Parcel·la mínima: Les delimitades al plànol N3.12. 
 
b) Façana mínima de 8,00 m. 

 
c) No s’autoritzen agregacions de parcel·les que donin lloc a façanes de longitud superior 

a 12,00 m. 
 
2. Línia de façana. 

Mantindrà les alineacions principals de les ruïnes existents. 
 
3. Fondària edificable màxima 

Màxim 12,00 m. 
 
4. Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes 

El nombre màxim de plantes serà baixa més una. Les alçades reguladores seran: 
 

Per planta baixa:  4,50 m. 
Per planta baixa i un pis: 7,00 m. 
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5. Construccions auxiliars. 
 

a) No ocuparan més del 25% de la porció de parcel·la compresa al pati d’illa. 
 
b) No superaran 3,50 m. d’alçada, i una sola planta (PB). 

 
c) Si s’adossen a la façana posterior de l’edifici, ocuparan tot l’ample de parcel·la, amb 

una fondària no superior a 3,00 m., i amb un mínim de 3,00 m. lliures fins al fons de 
parcel·la o altres construccions auxiliars. La coberta d'aquest cas podrà ser inclinada 
(d'un sol pendent vessant aigües al propi pati) o plana, en quin cas només serà 
transitable la part que se separi 1,00 m. de les mitgeres. Les baranes no podran situar-
se més a prop de les mitgeres que 1,00 m., i l'espai no transitable podrà enjardinar-se, 
o utilitzar-se com a lluernari de la planta inferior. 

 
d) Si no s’adossen a la façana posterior, deixaran un mínim de 2,00 m. lliures a qualsevol 

límit, façana inclosa. 
 
6. Cossos i elements sortints. 

Només s’ademten cossos oberts en una longitud del 60% de la façana, i elements sortints 
fins a 0,45 m. 

 
7. Edificabilitat. 

S’admet 1,00 m² st/m² sòl urbà. 
 
 
 
Article 203. Condicions d’ús. 
 
1. L’ús global serà el d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, condicionat aquest darrer a la 

indivisibilitat de la parcel·la. 
 
2. Són usos admesos, a les tres subzones: 

 
- Comercial petit, limitat a 50 m² i en planta baixa. 
- Sanitari assistencial. 
- Industrial artesanal. 

 
3. A la subzona 9a, a més, són admesos els usos existents que no resultin incompatibles amb 

el d’habitatge. Expressament queda admès l’ús de celler de criança existent a Viladellops. 
 
 
 
 
CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ INCLÒS EN POLÍGONS I PLANS DE 
MILLOR URBANA. 
 
Article 204.Polígons i Plans de millora urbana. Tractament. 
 
1. Per a completar i/o adaptar les determinacions establertes en el present POUM i fer 

efectives les cessions previstes pel mateix, es delimiten polígons i sectors de plans de 
millora urbana en sòl urbà. 

 
2. S'entén com a polígons d'actuació urbanística aquells àmbits on només falta completar 

alguns aspectes d'urbanització i/o de cessions. Normalment es desenvoluparan mitjançant 
projectes d'urbanització i/o de reparcel·lació, modalitats compensació bàsica o cooperació. 
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3. La resta d’àmbits definits en sòl urbà son aquells que, per a la seva definició urbanística i 
desenvolupament requereixen la formulació d'un PMU, i posteriors projectes d'urbanització 
i reparcel·lació. 

 
 
 
Article 205. Objectius, característiques i usos dels Polígons d’Actuació Urbanística. 
 
1. Els objectius són els següents: 
 

- PAU 1. Industrial Ponent BV 2119. Moja. 
Urbanitzar un àmbit consolidat per la indústria. 
 

- PAU5. Daltmar. 
Completar la urbanització. 
 

- PAU6. Can Trabal. 
Completar la urbanització. 

 
- PAU7. Carrer Bonavista. Moja. 

Eliminació culs de sac i obertura de nova vialitat. 
 
- PAU 12. Carrer Major. Olèrdola. 

Ordenació específica de dues finques. 
 

- PAU 13. Plaça Major. Moja. 
Ampliar l'espai viari. 

 
- PAU 16. Viladellops. 

Completar la urbanització. 
 
- PAU 17. Can Torras. 

Cessió de vials i completar la urbanització. 
 
2. La resta de característiques dels PAU, són: 
 

Tipus Número Nom Sup. (Ha.) Edif. bruta Ús global Densitat 
PAU 1 Ind. Ponent BV 2119 (M) 4,68 0,80 Ind. - 
PAU 5 Daltmar 72,81 - Hbg. - 
PAU 6 Can Trabal 35,04 - Hbg. - 
PAU 7 C. Bonavista (M) 0,20 0,50 Hbg. 25 hab/ha
PAU 12 C. Major (SMO) 0,10 1,64 Hbg. 100 hab/ha
PAU 13 Pl. Major (M) 0,22 1,10 Hbg. - 
PAU 16 Viladellops 2,22 - Hbg. - 
PAU 17 Can Torras 1,71 - Hbg. - 

 
 
3. L’ús global dels polígons d'actuació és l’actual, és a dir, residencial, excepte el PAU 1 que 

és industrial. 
 
4. En les fitxes dels PAU de l’annex de la normativa urbanística s’estableixen les 

prescripcions concretes que ha de complir cadascun d’ells. El contingut d’aquestes fitxes és 
normatiu. 
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Article 206. Objectius, característiques i usos dels sectors amb Pla de millora urbana. 
 
1. Els objectius són els següents: 

 
- PMU 2. Industrial Llevant BV 2119. Moja. 

Desenvolupar un petit sector industrial. 
 
- PMU 4. Camí dels Monjos. Moja. 

Ordenació d'una illa i urbanització d'un tram de carrer. 
 
- PMU 15. La Bòvila. Sant Pere Molanta. 

Ordenar un sòl industrial preexistent, consolidant, amb el terrenys industrials edificats 
de la bòbila i el sector SUD 20, un nou àmbit industrial amb accés conjunt. 

 
- PMU 22. Viladellops. 

Completar el perímetre urbà del nucli. 
 

2. La resta de característiques dels sectors de PMU són: 
 

Tipus Número Nom Sup. (Ha.) Edif. bruta Ús global Densitat 
PMU 2 Ind. Llevant BV 2119 (M) 1,19 0,55 Ind. - 
PMU 4 Camí dels Monjos (M) 0,16 0,90 Hbg. 85 hab/ha
PMU 15         La Bòvila (SPM) 1,92 0,55 Ind. - 
PMU       22             Viladellops        0,37         0,40       Hbg. 22 hab/ha

 
 
3. Els usos dels sectors de PMU són: 
 

a) L'ús global és l’industrial per als PMU 2 i 15 i residencial per el PMU 4 i 22. 
 
b) Els usos compatibles dels sectors de PMU els definirà el respectiu pla, atenent als que 

venen definits per les respectives zones de cada sector. 
 

 
4. En les fitxes dels sectors de PMU de l’annex de la normativa urbanística s’estableixen les 

prescripcions concretes que ha de complir cadascun d’ells. El contingut d’aquestes fitxes és 
normatiu. 

 
 
 
 
 
CAPÍTOL TERCER. CRITERIS PAISATGÍSTICS PER AL SÒL URBÀ. 
 
Article 207. Criteris paisatgístics respecte als nuclis urbans existents. 
 
1. Es seleccionarà els tipus de mobiliari urbà atenent a criteris funcionals i de 

contemporaneïtat, evitant el recurs reiteratiu a la rusticitat o al pintoresquisme. 
S'incentivaran els acabats exteriors en els edificis que presentin un acabat deficient. 

 
2. S'exclourà la ubicació de tanques publicitàries a les entrades als nuclis urbans, als indrets 

patrimonials i a les façanes urbanes. 
 
3. Es promourà el soterrament progressiu de les línies elèctriques i telefòniques aèries en els 

nous sectors urbans. 
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4. Es promourà al soterrament progressiu de les línies elèctriques i telefòniques aèries en els 
sectors urbans preexistents. 

 
5. S'utilitzarà l'arbrat en la definició dels espais i en la potenciació de les perspectives 

urbanes. 
 
6. Es seleccionaran preferentment espècies vegetals autòctones o ben adaptades a les 

condicions climàtiques de la comarca. 
 
7. Es tindran en compte criteris de xerojardineria en el disseny dels espais verds urbans.
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TÍTOL SISÈ. REGULACIÓ DELS SECTORS DE SÒL 
URBANITZABLE. 
 
Article 208. Característiques específiques dels sectors. 
 
1. Els sectors que estableix el Pla contenen les zones que assenyalen els plànols d’ordenació 

i els sistemes fixats normativament, que els plànols d’ordenació poden preveure 
indicativament en tot o en part. Cadascun d’ells es caracteritza, a més, per les 
especificacions, descrites en els següents articles. 
 
Com a resum s’adjunta el següent quadre on hi consta la superfície de cada sector, índex 
d’edificabilitat bruta, ús global o predominant, densitat d’habitatges per hectàrea i el 
porcentatge mínim de cessió de sistemes. 
 

Tipus Núm. Nom Sup. (Ha.) Edif. bruta Ús global Densitat Cess. Sist. 
mínim 

SUD 9 Can Pere Pau (SPM) 2,63 0,50 Hbg. 27 50% 
SUD 10 La Plana (M) 3,41 0,54 Hbg. 24 50% 
SUD 11 Bosc de Moja II (M) 4,56 0,60 Hbg. 27 50% 
SUD 18 Ampliació Ind. SPM 12,76 0,505  Ind. - 35% 
SUD 19 Ampliació Ind. BV 2119 (M) 9,40 0,55 Ind. - 45% 
SUD 20 Ampliació La Bòvila (SPM) 4,92 0,55 (*) Ind. - 35% 

 
(*) Aquesta edificabilitat s’aplica sobre una superfície de 4,60 Ha, corresponent a l’aprovada per a 
aquest sector per la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 12/12/2006) 

 
2. Als sectors residencials, el corresponent PPU fixarà les tipologies adients per a facilitar la 

implantació de l’edificació i diversificar l’oferta. 
 
3. A cada sector o subsector s’hi constituirà una Entitat Urbanística Col·laboradora per a les 

finalitats previstes a l’article 117 de la LUC i, específicament, per al manteniment de la 
urbanització durant cinc anys a partir de la recepció de les obres d’urbanització. 

 
4. Amb caràcter general, els PPU preveuran recorreguts de carril bici. 
 
5. Es tindran en compte les determinacions de l’article 228 d’aquestes NNUU en tots aquells 

sectors atravessats per rieres. 
 
6. Tots els sectors tenen la consideració de sòl urbanitzable delimitat. 
 
7. En les fitxes dels SUD de l’annex de la normativa urbanística s’estableixen les 

prescripcions concretes que ha de complir cadascun d’ells. El contingut d’aquestes fitxes és 
normatiu. 

 
 
Article 209. Objecte, ús global, i desenvolupament. 
 
1. S.U.D.9. Can Pere Pau. Sant Pere Molanta. 
 

Objecte: Ampliar el nucli de Sant Pere Molanta completant el desenvolupament del barri 
Pere Pau, en el terme municipal de Vilafranca del Penedès. 
 
Ús global: Residencial. 
 
Desenvolupament: PPU. 
 
Observacions: Connectar amb el vial existent a t.m. de Vilafranca del Penedès. 
 



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola 
Normes urbanístiques 

Text Refós 
 
 

Normes Urbanístiques  Pàgina 117 

 
2. S.U.D. 10. La Plana. Moja. 
 

Objecte: Completar i millorar la xarxa viària del nucli de Moja, descongestionant el c. de la 
Carrerada. 
 
Ús global: Residencial. 
 
Desenvolupament: PPU. 
 
Observacions: Concentrar equipaments enfront l'equipament docent existent. 
 

3. S.U.D. 11. Bosc de Moja 2. Moja. 
 

Objecte: Col·laborar a la construcció de la ronda llevant de Moja. 
 
Ús global: Residencial. 
 
Desenvolupament: PPU. 
 
Observacions: Concentrar el màxim d’espais lliures a l’extrem NW del sector: La ronda 
llevant ha d’enllaçar amb la BV 2119 en els seus extrems, i amb el carrer del Camp a la 
seva part central. Es recomana la formalització de rotondes. El PPU rematarà la rambla, 
preferentment amb sòl destinat a espai lliure i/o equipament. El PPU justificarà l’interès de 
tenir accés a la ronda des de la rambla, o bé la situació contrària. Els equipaments es 
concentraran al costat dels existents del nucli de Moja. 

 
4. S.U.D. 18. Ampliació Industrial Sant Pere Molanta. 
 

Objecte: Completar el polígon industrial de Sant Pere Molanta, aportant nou sòl industrial. 
 
Ús global: Industrial. 
 
Desenvolupament: PPU, preveient el soterrament de la línia d’A.T. 
 

 
5. S.U.D. 19. Ampliació industrial BV-2119. Moja. 
 

Objecte: Ampliar el sòl industrial, completant el S.A.U. 1. de Moja. 
 
Ús global: Industrial. 
 
Desenvolupament: PPU. 

 
6. S.U.D. 20. Ampliació La Bòvila. Sant Pere Molanta. 

 
Objecte: Ampliar el sòl industrial existent de La Bòbila. 
 
Ús global: L'industrial propi de l'empresa existent al SAU 15, i compatibles els 
complementaris d'aquest. 
 
Desenvolupament: PPU. 
 
Observacions: Els terrenys industrials de la mateixa empresa situats al SAU 15, i els del 
SUD 20, constituiran una única parcel·la indivisible. 
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Article 210. Criteris paisatgístics respecte als creixements urbans. 
 
1. Es mantindrà la compacitat en les fronteres urbanes dels nous creixements. 
 
2. Es limitaran els sectors urbans destinats a creixements amb cases en fileres i amb cases 

unifamiliars exemptes amb jardí. 
 
3. Es potenciarà la casa urbana entre mitgeres com a model característic dels nuclis urbans. 
 
4. S'ampliarà l'oferta de plurihabitatge de baixa o mitjana alçada d'acord amb la seva ubicació 

en els sectors urbans específics. 
 
5. S'aplicaran criteris d'integració paisatgística en els polígons industrials de nova creació: 

l'emplaçament i orientació de les construccions en els llocs amb menys impacte en el perfil 
escènic de l’horitzó, selecció de materials de recubriment poc reflectants, utilització de la 
vegetació per a la renaturalització dels polígons, etc... 

 
6. S'instal·laran sistemes automàtics reguladors de l'enllumenat en els polígons industrials. 
 
7. Es clausuraran els abocaments incontrolats mitjançant la disciplina sectorial. 
 
8. Es relocalitzaran progressivament les indústries aïllades en polígons industrials. 
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TÍTOL SETÈ. ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
Article 211. Definició i àmbit d’aplicació. 
 
El sòl no urbanitzable compren aquelles àrees del territori municipal caracteritzades, pel seu 
interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic on el present POUM no permet processos 
d'urbanització de caràcter urbà, per tal de garantir la continuïtat i millora dels usos que els hi 
són propis, i potenciar les condicions naturals d'aquests sòls, els seus valors mediambientals i 
la seva funció d'espais oberts a l'entorn de l'àmbit urbanitzat. 
 
 
 
Article 212. Zones i Sistemes en el Sòl No Urbanitzable.  
 
Els Sòls inclosos en el Sòl No Urbanitzable estaran qualificats com a: 
 
1. Zones: 

Parc Natural     21 
Protecció de rieres     22 
Protecció de fondos    23 
Sòls de valor agrícola    24 
  Preferent    24a 
  Secundari    24b 
Sòls forestals     25 
  Existents    25a 
  De reforestació    25b 
Pedreres i abocadors    26 
  Pedreres    26a 
  Abocadors    26b 
  Instal·lacions    26c 
Sòls agroforestals     27 

 
2. Sistemes: els definits a l'article 54 i que se situen en sòl no urbanitzable. 
 
Aquestes zones i sistemes es delimiten en els plànols d'Ordenació N1 i N2 (escala 1:10.000). 
 
 
 
Article 213. Finalitats.  
 
1. La preservació activa dels sòls no urbanitzables és exigència d'obligat compliment de forma 

prioritària sobre qualsevol altre propòsit ordenador dels sòls no urbanitzables. 
 
2. En concret, les finalitats que el present POUM pretén a través de la regulació del Sòl No 

Urbanitzable són les següents: 
 

a) Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 
 

b) Preservar i promocionar la millora de les explotacions agràries i forestals. 
 

c) Protegir els elements naturals més destacats o que defineixen l'aspecte global del 
territori, preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics. 

  
d) Fixar sobre aquest sòl la divisió de les diferents zones i sistemes que l'integrin i 

establir-ne la seva respectiva regulació normativa. 
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e) Establir la regulació dels divesos usos i les diverses activitats que es puguin admetre 
en cada zona del Sòl No Urbanitzable així com específicament en determinats 
emplaçaments concrets de forma que no malmetin els valors que es pretén mantenir i 
potenciar, i impedir la implantació d'aquells usos o activitats que siguin incompatibles 
amb la destinació definida per a aquests sòls en aquest POUM. 

 
f) Fixar, allà on la regulació de cada zona ho permeti, les definicions, paràmetres, 

característiques i condicions per l'admissió de les edificacions destinades a 
construccions agrícoles, instal·lacions d’interès públic i social així com aquelles 
destinades a l'execució i el manteniment de les obres públiques. 

 
g) Impedir els processos patològics d'urbanització. 

 
h) Sistematitzar la localització d'activitats relacionades amb el lleure, compatibles amb les 

funcions essencials del sòl no urbanitzable. 
 
3. El sòl que es delimita com a no urbanitzable no té en el POUM la consideració d'un sòl 

residual respecte del procés d'urbanització. Aquest sòl constitueix un patrimoni a preservar 
per l'àmplia diversitat d'ambients i la seva riquesa biològica. És per aquest motiu que el 
POUM determina que tots els sòls classificats com a no urbanitzables es denominin sòl 
lliure. 

 
 
 
Article 214. Règim jurídic. 
 
1. Les àrees definides per aquest Poum com a Sòl No Urbanitzable estan sotmeses al règim 

d'especial protecció establert a la legislació urbanística vigent (arts. 47 a 51 de la LUC).  
 
2. Aquestes Normes estableixen les determinacions generals del Sòl No Urbanitzable, sens 

perjudici del que reguli la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives 
matèries. 

 
3. La requalificació del sòl no urbanitzable a urbanitzable o urbà no serà possible mitjançant la 

revisió del Programa d'Actuació o modificació puntual del POUM, sinó que requerirà la 
Revisió del mateix, amb les excepcions previstes als articles 4.3 i 5.2. 

 
4. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les 

activitats o els equipaments d’interés públics que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 
definits a l’article 47,4 de la LUC. La tramitació per a la seva aprovació serà la prevista a 
l’article 48 de la mateixa Llei. 

 
5. A més de les actuacions d’interés públic, al sòl no urbanitzable s’hi poden admetre les 

construccions relacionades a l’article 47,6 de la LUC, amb la tramitació prevista als seus 
articles 49 i 50. 

 
 
 
Article 215. Desenvolupament del POUM. 
 
1. Les determinacions sobre el Sòl No Urbanitzable contingudes en aquest POUM, sens 

perjudici de l'aplicació immediata, es podran desenvolupar mitjançant plans especials 
Urbanístics, els quals tindran les finalitats previstes a l’article anterior, i a la LUC: 

 
a) La millora del medi rural. 
b) La protecció i regeneració de conreus i espais forestals. 
c) La protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals. 
d) La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 
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e) La protecció i la millora de les vies i camins rurals. 
f) I d'altres finalitats anàlogues. 

 
2. Els plans especials Urbanístics no podran alterar les determinacions del POUM, llevat de 

regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús i/o augmentar la superfície 
establerta com a mínima per a les finques. 

 
3. Els plans especials de qualsevol tipus, que persegueixin objectius diferents dels 

anteriorment anunciats i que incideixin en el territori qualificat com a Sòl No Urbanitzable, 
hauran de justificar expressament l'observància de les determinacions d'aquest POUM, i 
podran, en el seu cas, desenvolupar alguna de les seves previsions. 

 
 
 
Article 216. Camins rurals. 
 
1. La xarxa de camins rurals definida pel present POUM, és aquella formada per camins 

d’interès públic que tenen com a funció principal la vertebració del territori no urbanitzat i la 
comunicació amb la ciutat. Els camins rurals formen part del sistema viari. 

 
2. S'haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals. 

No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altra mena de 
vialitat si no ho preveu expressament aquest POUM, els plans especials que en Sòl No 
Urbanitzable poden desenvolupar-lo o els Plans de Gestió Forestals o altres programes 
sectorials, amb l'informe previ corresponent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. L'obertura, modificació de traçat o variació del perfil longitudinal o transversal dels camins i 

les vies rurals necessiten una llicència municipal prèvia, A la memòria del corresponent 
projecte de sol·licitud, cal justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la 
modificació proposada, així com també la integració del nou traçat dins del paisatge i la no 
producció d'efectes degradants al medi. El nou traçat en cap cas podrà perjudicar objectius 
de tipus públic prèviament determinats mitjançant pla especial. En el cas en que l’obertura 
o la recuperació de vies d’accés, camins o dreceres no estigui integrada en un projecte 
d’actuació tramitat d’acord amb la legislació sectorial, es requereix, prèviament a la llicència 
municipal, o bé l’aprovació d’un pla especial urbanístic o bé l’aprovació del projecte 
corresponent d’acord amb el procediment de l’article 48 de la LUC, segons l’article 54 del 
RLUC. 

 
4. L'amplada dels camins rurals inclosos a la xarxa principal (grafiats als plànols N2) i els de 

nova obertura o ampliació d’existents serà com a màxim de sis metres (6 m.). 
 
5. Els camins rurals han de tenir la base en bon estat i estar convenientment senyalitzats. La 

base ha de ser amb caràcter general permeable. Tanmateix, pot admetre’s mitjançant la 
llicència altres paviments no permeables en trams en què sigui necessari per l’existència 
de pendents, perills d’erosió o circumstàncies topogràfiques espacials. 

 
6. Les edificacions o instal·lacions agropecuàries no podran mai envair la franja de protecció 

dels camins rurals, que es fixa en 12 m. a cada banda del seu eix. 
 
7. Les franges de fins a tres metres d’amplada situades a partir de cadascuna de les dues 

arestes dels camins, independentment de que pertanyi a la xarxa principal o a la 
secundària i malgrat no estar delimitades en els plànols corresponents, són declarades 
d’utilitat pública per aquest POUM, i en qualsevol moment es pot acordar la necessitat de la 
seva ocupació. Per tant, l’Ajuntament d’Olèrdola pot adquirir-les totalment o parcial 
mitjançant expropiació forçosa i amb el pagament de la indemnització adient, amb la 
finalitat de destinar-les a la millora de l’ambient rural (plantació d’arbrat o de vegetació, 
tasques de condicionament, etc.). 
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8. Dins de la xarxa de camins rurals s’hi inclouen els camins ramaders existents, els quals 

estan sotmesos a la legislació sectorial vigent. 
 
 
 
Article 217. Segregacions i divisions.  
 
1. Es considera parcel·lació il·legal tota aquella que tingui per finalitat facilitar la construcció 

d’edificacions o la implantació d'usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 
 

Queden prohibides les parcel·lacions, divisions o segregacions de terrenys, en tots els 
casos previstos en els articles 183 a 188 de la LUC. 
 
També resta prohibida quan la finca no tingui accés directe a les carreteres, vies rurals, 
pistes forestals i resta de vialitat de domini públic excepte si s'agrega a una altra parcel·la 
immediata que en disposi. No són possibles parcel·lacions, divisions o segregacions que 
originin finques amb superfícies inferiors a les previstes en el Decret 169/1983, d'unitats 
mínimes de conreu. 

 
2. Als efectes de l’aplicació del que disposa l’apartat anterior, s’estableix especialment el 

següent: 
 

a) Es consideren incorporats a la documentació d’aquest Pla els corresponents plànols 
cadastrals i de carreteres, camins, vies rurals i pistes forestals existents amb 
anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest Pla. 

 
b) És preceptiva la sol·licitud de llicència municipal per a la realització de parcel·lacions, 

divisions o segregacions en qualsevol indret del terme municipal, sia quina sia la seva 
qualificació urbanística. 

 
c) La parcel·la mínima en sòl no urbanitzable de caràcter agrícola (zones 22 a 24) és la 

prevista en el Decret 169/1983, regulador de les unitats mínimes de conreu (3 ha. a 
secà i 1 ha. a regadiu), o en la norma que la substitueixi, mentre que per a aquell de 
caràcter forestal és de 25 ha. (zona 25). Les divisions o segregacions per sota de la 
unitat mínima de conreu resten prohibides, fins i tot si es pretengués destinar la finca a 
horts familiars. Això no obstant, podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat 
mínima quan s'incorpori a finques confrontants sempre i quan la porció restant de la 
segregació, acompleixi el paràmetre de superfície mínima esmentat en l'anterior 
paràgraf. En aquest cas s'haurà de fer constar expressament en la inscripció registral 
l'agrupació o comunicació amb la finca a la qual s'agreguen. 

 
 
 
Article 218. Usos en sòl no urbanitzable. 
 
Els usos admesos en sòl no urbanitzable són els que preveu l’article 47 de la LUC. 
 
 
 
Article 219. Concessió de llicències en sòl no urbanitzable.  
 
a) Per a l'obtenció de llicència en el Sòl No Urbanitzable, a més de les determinacions fixades 

per la legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de les matèries, s'observaran, 
amb caràcter general, els requisits següents: 
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1. En el supòsit de llicències per a habitatges i per edificacions, instal·lacions i 
construccions d'utilitat pública o interès social que hagin d'emplaçar-se en el medi rural 
se seguirà la tramitació establerta en l’article 48 de la LUC. 

 
2. Correspon a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona previ informe municipal valorar la 

utilitat pública o interès social de la instal·lació o construcció, quan aquesta utilitat o 
interès no siguin atribuïts per la legislació específica a algun altre organisme de 
l'Administració. 
 
A l'efecte de valorar la utilitat pública o interès social, es podrà tenir en consideració, 
entre altres factors, la generació de riquesa o de benestar general atribuïbles al 
projecte, així com el seu grau de compatibilitat amb les exigències de protecció i 
preservació dels terrenys on es vulgui implantar la instal·lació. 
 
La necessitat d'emplaçament al medi rural s'ha d'entendre en el sentit que les 
característiques de la instal·lació o construcció no permetin la seva ubicació en una 
altra classe de sòl, o bé que la utilitat pública o interès social derivin precisament de la 
seva ubicació al medi rural. 

 
3. En tot expedient de concessió de llicència, complementàriament a allò fins aquí 

establert, i, a més del projecte tècnic exigit amb caràcter general per a realitzar 
l’edificació, s’aportarà la documentació que s'especifica tot seguit: 

 
a) Documents detallats explicatius de la localització, amb plànols acotats de l'edifici 

projectat en relació als camins rurals, canals, sèquies o ramals de reg més propers. 
 

b) Plànols i memòries explicatius de la captació i portada d'aigua, especificant: El punt 
de captació o canalització, detalls constructius i materials emprats en l'obra, amb 
referència específica dels emprats per assegurar la impermeabilització i filtratges 
necessaris. S'especificarà a més l'ús a que es destina, aportant el certificat sanitari 
oficial corresponent acreditatiu de la seva potabilitat. 

 
c) Especificació del sistema triat per a depuració, tractament i destí de les aigües 

residuals, tenint en compte la prohibició de construcció de pous negres, mines 
filtrants, etc., així com el vessament d'aigües fecals sense depuració prèvia. Per això 
s'aportaran plànols i memòries explicatives amb especificació del punt de destí i 
canalització, així com els detalls constructius i materials emprats en l'obra, en 
especial els que han d'assegurar la impermeabilització i depuració dels vessaments. 

 
d) En el cas concret de granges porcines i avícoles, s’hauran de seguir les condicions 

específiques fixades per la present Normativa. 
 

4. L'Ajuntament exigirà la inscripció en el Registre de la Propietat com a finca indivisible, 
d'aquell terreny sobre el qual es sol·liciti per part de la propietat llicència d'edificació, 
condicionant l'eficàcia de la concessió o autorització o l'acreditació de l'esmentat 
assentament registral. 

 
5. L'atorgament de qualsevol llicència o autorització en Sòl No Urbanitzable estarà 

supeditat al compliment de les normes generals i específiques sobre condicions 
higièniques, de manera especial sobre evacuació d'aigües residuals i tècnico-
constructives, dictades per les administracions competents. 

 
6. En el cas de les edificacions i instal·lacions destinades a explotacions ramaderes, 

prèviament a l'obtenció de la llicència d'obres, caldrà obtenir la prèvia autorització per a 
la instal·lació i funcionament de les mateixes. 

 
7. La sol·licitud de llicència per les granges i les àrees extractives s'haurà d'ajustar al que 

especifica la present Normativa. 
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8. En tots els supòsits es demanarà complementàriament Certificació registral de la finca 

en què es sol·licita llicència, així com, si s'escau, de la finca matriu. 
 
 

9. Pel cas d'habitatge rural vinculat a l'explotació rústica, es demanarà acreditació 
documental de que el propietari i/o usuari exerceix l'activitat a la qual es vincula 
l'edificació, la condició d’agricultor i/o ramader mitjançant l'alta d'IAE, afiliació a la 
Seguretat Social, la justificació de que els ingressos familiars provenen almenys en un 
50% dels rendiments del treball destinat al sector primari, i la justificació de la 
necessitat de l’habitatge sol·licitat. 

 
10. En aquells supòsits en els que sigui necessari, complementàriament, l'Ajuntament 

donarà audiència als propietaris veïns. A aquest efecte els projectes hauran d'anar 
acompanyats d'una relació dels mateixos i de les seves adreces als efectes de 
notificació. 

 
b) No hauran de seguir aquesta tramitació, i sotmetre’s únicament a llicència urbanística 

municipal, els projectes que només comportin obres de conservació, adequació, millora o 
manteniment  d’un ús existent en relació a les masies i cases rurals incloses en el catàleg 
específic. 

 
 
 
Article 220. Altres disposicions de caràcter general.  
 
1. Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió 

del paisatge natural, especialment aquells que projectin la seva silueta a la línia de l'horitzó. 
 
2. Els propietaris dels terrenys on hi hagi fonts, canals, sèquies, ponts, camins rurals, etc., 

hauran de mantenir aquests elements i el seu entorn en condicions de seguretat, salubritat 
i agençament públic. L'ajuntament ordenarà, si cal, l'execució de les obres necessàries per 
tal de mantenir les esmentades condicions, d'’acord amb l’article 189 de la LUC. 

 
3. Als efectes de l'anterior disposició les Administracions podran establir ajuts i subvencions 

als particulars per les actuacions de regeneració i millora. 
 
4. Els propietaris de Sòls No Urbanitzables vetllaran pel manteniment de l'arbrat i de la 

vegetació existent en els mateixos. 
 
5. Els materials, sistemes constructius i tipologia aparent de les edificacions han de ser els 

propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats, seguint les directius de l’article 51 de la 
LUC. 

 
 
 
Article 221. Ordenació de les aigües.  
 
1. Queda totalment prohibit abocar residus agraris, industrials o urbans a la llera dels cursos 

d'aigua, torrents o rieres, sèquies, canals de reg, etc. 
 
2. L'administració, en compliment de la legislació sectorial vigent, vetllarà perquè no es 

produeixin abocaments d'aigües residuals de granges, habitatges i indústries als llocs 
esmentats. 

 
3. Es consideraran infraccions d’especial gravetat els abocaments que puguin contribuir a la 

contaminació de les aigües subàlvies. 
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Article 222. plans especials d’Infrastructures. 
 
1. Per al pas, instal·lació o execució d’infrastructures, serveis tècnics o de subministraments, 

s'haurà de redactar i aprovar prèviament un pla especial urbanístic, conforme al que preveu 
l'article 67 de la LUC. 

 
2. L'Ajuntament donarà la màxima informació als ciutadans perquè puguin participar en les 

propostes de redacció i posterior tramitació d'aquest tipus de Plans. 
 
 
 
Article 223. Creuament del sòl no urbanitzable per línies aèries de transport elèctric 
d'alta tensió. 
 
1. Cas d'haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport elèctric, 

aquestes es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors 
conjunts amb les existents, al llarg de les grans infraestructures de comunicació. 

 
2. En cas de no ser possible, s'estudiaran els traçats de menor impacte paisatgístic i ecològic 

sobre les àrees agrícoles i forestals que travessin. 
 
 
 
Article 224. Tanques. 
 
En el sòl no urbanitzable, i amb caràcter general, no s’han de construir tanques de finques que 
no resultin justificats pels seus usos, necessitat, i condicions de privacitat, etc. de conformitat 
amb la legislació civil. En tots els casos, aquestes tanques hauran de complir: 
 
1. Les tanques de les parcel·les es construiran de forma que no agredeixin el medi rural on 

s’emplacen. 
 
2. No s'autoritzaran tancaments opacs que privin la visió del paisatge tret dels construïts amb 

elements vegetals. 
 
3. S'admetran tancaments opacs resseguint la topografia natural i construïts amb pedra 

natural (no revestiment) amb una alçada màxima de 1,80 m.. Si es tracta d’altres materials, 
no superaran l’alçada de mig metre (0,50 m.), que es podrà complementar fins a 1,80 m. 
amb elements vegetals o de filat metàl·lic. 

 
4. Les tanques no podran obstaculitzar el pas i els recorreguts dels camins rurals considerats 

de domini o interès públic, i permetran els recorreguts naturals de les espècies animals, 
especialment en les zones que tenen per objectiu la protecció de les connexions 
biològiques o la preservació de la biodiversitat. 

 
5. A totes les tanques, excepte les de pedra, en la seva part massissa, els acabats seran els 

apropiats per tal de no distorsionar ni destacar respecte del paisatge. 
 
 
 
Article 225. Tales d'arbres.  
 
1. Els aprofitaments forestals es realitzaran de forma que permetin la conservació i millora de 

les masses arbòries, d'acord amb la legislació sectorial vigent (Llei 6/1988, del 30 de març, 
Forestal de Catalunya). 
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2. Es prohibeixen les tales d'arbres que no estiguin previstes en Plans de Gestió Forestal o 
que no disposin d'autorització expressa de l'Administració Forestal. 

 
3. S'extrauran, preferentment, els arbres renocats, ofegats o mal llucats, i en general aquells 

que presenten un mal creixement. No es permetrà, en cap cas, arrencar les soques dels 
arbres i arbusts tallats. En tot cas, aquestes actuacions es realitzaran d’acord amb els 
condicionants establerts en l’autorització de l’Administració forestal competent. 

 
4. En els sectors afectats per incendis i en els de repoblació, s'estimularà la repoblació 

forestal amb espècies autòctones, d'acord amb la seva vegetació potencial. 
 
 
 
Article 226. Moviments de terres.  
 
1. La millora de finques rústiques mitjançant obres de reestructuració i anivellament es troba 

subjecte a llicència urbanística d'acord amb el que estableix l'article 179.2.f) de la LUC. 
 

És objecte d'aquest article establir els diferents supòsits de millora de finques rústiques, la 
documentació que caldrà aportar per sol·licitar la llicència en cadascun dels supòsits i els 
criteris que hauran de complir les obres de restructuració i anivellament de les finques. 

 
2. Supòsits de les obres de millora de finques rústiques: 
 

A. Millores de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres 
de la construcció o d’altres finques rústiques no colindants: 
 
A.1. Amb aportació igual o superior a 10.000 m3 de terres 
A.2. Amb aportació inferior a 10.000 m3 de terres 
 
En aquells casos que l’aportació de terres sigui procedents d’obres de la construcció, 
serà d’aplicació l’establert en el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la 
intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques 
rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

 
B. Millores de finques rústiques mitjançant obres de restructuració i anivellament amb 

terres procedents de la mateixa finca o d’altres finques rústiques colindants. 
 
3. Documentació que caldrà aportar en cada supòsit per sol·licitar la llicència urbanística: 
 
 

a) En el supòsit A.1. (aportacions iguals o superiors a 10.000 m3 de terres), juntament a la 
instància de sol·licitud caldrà aportar projecte tècnic, signat per un facultatiu competent, 
amb el contingut mínim següent: 

 
- Situació actual i objecte de la millora. 
 
- Situació d'accessos actuals i modificacions previstes. 

 
- Descripció i característiques de l'entorn: geomorfologia de la zona on se situa la 

parcel·la receptora, entorn paisatgístic, etc. 
 

- Justificació dels moviments de terres previstos: 
 

- Composició dels materials de préstec. 
- Metodologia dels moviments de terres o de la millora a realitzar, planificació 

temporal de les obres. 
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- Volum del moviment total de terres, volum que es vol aportar de l'exterior,
superfície en què es vol actuar, ....

- Gruix màxim de terraplè, alçada de les esculleres, pendents màxims de la
finca, pla d’accions per minimitzar les erosions.

- Estudi hídric:

- Descripció del sistema hídric inicial de la finca: corrents d'aigua existents tant
superficials com subterranis, incidència de les aigües que poden arribar a la
zona modificada.

- Descripció del sistema de drenatge previst de la zona un cop s'hagi acabat la
millora de la finca.

- Mesures de correcció i de protecció previstos en l'actuació de millora.

- Integració de les obres a l'entorn:

- Estudi d’afectació al paisatge durant l’obra
- Estudi d’afectació al paisatge al final de la millora
- Plantacions arbustives i d’arbres
- Condicionament final dels accessos

- Plànols:

- Topografia de detall inicial de la finca que es vol millorar i el seu entorn a
escala 1:500 o 1:200.

- Topografia de detall final, a la mateixa escala que la inicial.
- Seccions longitudinals i transversals (com a mínim s’han de realitzar les de les

línies de màxim pendent)
- Accessos actuals i projectats.

b) En el supòsit A.2. (aportacions inferiors a 10.000 m3 de terres) i B (terres procedents de
la mateixa finca o d’altres finques rústiques colindants), la documentació que s’ha
d’aportar juntament amb la sol·licitud de llicència urbanística serà la necessària per
justificar l’estat actual de la finca i el seu estat final després dels moviments de terres
realitzats (com a mínim constarà de plànols topogràfics, a E: 1/500 com a mínim, de
l’estat inicial i final dels terrenys amb indicació dels elements afectats: camins,
serveis… i de les mesures de drenatge i desguassos que es prendran, i les seccions
més significatives dels terrenys indicant les rasants actuals i finals, els talussos que
apareixen…).

4. Condicionats de la llicència urbanística.

L'atorgament de les llicències urbanístiques dels moviments de terres s'ha d'ajustar als
requeriments següents:

a) Solament poden utilitzar-se residus de la construcció consistents en terres, pedra o
altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl, d’acord amb allò
establert a l’article 7.1.c) del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs
i altres residus de la construcció.

b) La llicència municipal estarà condicionada al compliment dels objectius agraris que es
persegueixen amb la millora com la finalitat agrícola, la pastura o el bosc
d'aprofitament.
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c) Els moviments de terres hauran de complir els criteris següents:

- El pendent màxim final dels camps no serà superior al 9%

- La capa superior final del sòl (50 cm) ha d’estar formada per terra vegetal, amb
menys del 35% d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm.

- Els talussos resultants dels moviments de terres en cap cas podran ultrapassar el
100% de pendent i una alçada màxima de 3 metres, i s’hauran de repoblar amb
espècies vegetals autòctones, tant herbàcies (sembra) com llenyoses (plantació
d’arbusts i arbres), mantenint-les el temps necessari fins que arrelin i puguin
subsistir sense necessitat d’ajut.

- Els paraments verticals de contenció estaran definits en funció de l’aprofitament
agrícola, pastura o bosc. Aquests paraments en cap dels costats superaran els 3 m
d’alçada.

Article 227. Àrees de protecció arqueològica

S’inclouen en les àrees de protecció arqueològica en sòl no urbanitzable totes aquelles que
s’identifiquen en el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable, així com altres possibles
localitzacions on es trobin indicis de l’existència de possibles restes arqueològiques.

a) A les àrees arqueològiques es consideren incompatibles, i per tant no s’admeten:

- Moviment de terres.

- Construcció d’edificacions.

- Activitats que puguin perjudicar els jaciements o les restes que es volen protegir.

b) La presència de restes arqueològiques a qualsevol indret de sòl no urbanitzable suposa:

- La informació immediata a l’Ajuntament, i aquest al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya.

- Sol·licitud a la Generalitat de l’estudi de les restes i la delimitació de l’àmbit de
protecció.

- L’aplicació de les condicions de l’apartat a) d’aquest article, en un entorn mínim de 50
m. fins al moment en què es precisi la delimitació de l’àmbit o es descarti el seu interès.

ZONA DE PARC NATURAL (CLAU 21)

Article 228. Parc Natural (Clau 21)

1. Comprèn els terrenys ocupats pel Castell d’Olèrdola i el seu entorn natural i
paisatgístic, que han d’ésser objecte de protecció especial pel seu valor històric,
arqueològic, cultural i paisatgístic.
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2. Tot l’àmbit qualificat, ha d’estat objecte de planejament i ordenació detallada mitjançant
la redacció d’un pla especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai
Natural d’Olèrdola, d’iniciativa pública, en el que es cataloguen els elements d’interès,
es garanteix la seva protecció i es regulen les activitats i usos autoritzats pel seu
caràcter afí i compatible amb la finalitat de protecció del parc i els seus elements.
Aquest Pla fou aprovat a 25/2/92, i objecte de modificació aprovada definitivament a
2/12/97.

3. L’àmbit de parc natural es regeix per la normativa de la Modificació esmentada a
l’anterior paràgraf.

ZONA DE PROTECCIÓ DE RIERA (CLAU 22)

Article 229. Definició.

Comprèn els terrenys de protecció de rieres i lleres públiques.

Independentment de si les dites proteccions es troben o no grafiades en els plànols, es
sotmetran, en qualsevol cas, a la legislació aplicable en la matèria específica i al que
estableixen aquestes Normes en reglamentar els sistemes generals.

Article 230. Règim d’usos

1. Aquests terrenys no poden ésser edificats ni dedicats a utilitzacions que suposin una
transformació, per mínima que sigui, de les seves condicions actuals.

S’autoritzen els usos agrícoles, sense que es permeti edificar, excepte instal·lacions
provisionals que no impliquin ús d'habitatge, indústria i altres usos declarats incompatibles
amb el sòl no urbanitzable.

2. Queden, a més, absolutament prohibits els moviments de terres i les extraccions d’àrids,
així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera.

3. L’ampliació de camins rurals es limitarà als específicament assenyalats en els plànols.
L’esmentada ampliació mirarà de conservar, en la mesura que sigui tècnicament possible,
la vessant del camí que es trobi poblat per la millor vegetació.

El nou talús es consolidarà amb la plantació d’espècies adients.

ZONA DE PROTECCIÓ DE FONDOS (CLAU 23)

Article 231. Definició.

Inclou tots els fondos situats a les estribacions del massís del Garraf, així com les vessants
més immediates. Es tracta d’un element essencial per a la configuració del paisatge de la zona,
a més de constituir àrees importants per al conreu tradicional de la vinya a la zona. Aquestes
àrees també actuen de reservori de comunitats vegetals de ribera i com a eixos de
desplaçament dels animals. Moltes de les parets rocoses del municipi es troben delimitant
aquestes àrees.
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Article 232. Règim d’usos.

1. Són usos globals els agrícoles.

2. Són usos permesos els esmentats a l’article 47 de la LUC, amb les excepcions de l’apartat
que segueix.

3. Són usos prohibits:

a) Els pecuaris i les indústries agràries, les activitats extractives i els abocadors
d’escombraries.

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

c) Les activitats de lleure i esbarjo que suposin la destrucció de l’ús agrícola: circuits de
moto-cross, trial, camps de tir.

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica en general, les xarxes de
subministrament d’energia elèctria, d’abastament i subministrament d’aigua i de
sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.

e) Les edificacions agrícoles superiors a 150 m².

f) Les noves construccions destinades a habitatge unifamiliar.

g) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.

h) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.

i) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping.

SÒLS DE VALOR AGRÍCOLA (CLAU 24)

Article 233. Definició.

Es distingeixen dues subzones.

1. S’entén per sòl de valor agrícola preferent (clau 24a) el que és especialment apte per a
l’explotació agrària i que haurà de rebre un tractament de prioritat per tot el que fa a ajuts,
crèdits, ordenació de les activitats agràries, electrificació rural, etc..., per tal d’intensificar el
desenvolupament del sector i fomentar la millora de les explotacions. Aquesta especial
aptitud el fa incompatible amb determinats usos no estrictament agrícoles.

2. Els sòls de valor agrícola secundari (clau 24b) són aquells que, per les seves
característiques o usos actuals, no presenten incompatibilitat absoluta amb edificacions i
usos alternatius principalment d’utilitat pública.
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Article 234. Règim d’usos.

1. Són usos globals els agrícoles i pecuaris (granjes), i les instal·lacions agràries definides a
l’article 235, A).

2. Són usos permesos els esmentats a l’article 47 de la LUC, amb les excepcions dels
apartats que segueixen.

3. Són usos prohibits a la clau 24a:

a) Les activitats de lleure i esbarjo que suposin la destrucció de l’ús agrícola: circuits de
moto-cross, trial, camps de tir.

b) Les activitats extractives.

c) Els abocadors d’escombraries.

d) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.

e) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.

4. Són usos prohibits a la clau 24b els no admesos amb caràcter general al sòl no
urbanitzable.

Article 235. Instal·lacions agràries i edificacions agrícoles.

A) INSTAL.LACIONS AGRÀRIES

1. Definició. La categoria d’instal.lacions agràries comprèn les directament vinculades amb
explotacions agràries o forestals (vitivinicultura, serradura i trocejat de fusta, etc...). Les
dites construccions hauran d’ajustar-se als Plans i Normes de la Conselleria d’Agricultura, i
a la LUC.

2. Condicions d’edificació. S’estableixen les següents condicions d’edificació:

a) Per a finques superiors a 15 Ha. 5.000 m3/1.000 m²
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha. 2.500 m3/500 m²
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha. 1.500 m3/300 m²
d) Finques inferiors a 3 Ha. 0,05 m3/0,01 m²/m²
e) Alçada màxima de qualsevol element 11 m.
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcel·la.

3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona
forestal (clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21).
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B) EDIFICACIONS AGRÍCOLES

1. Definició. Són aquelles construccions amb un ús directament al servei de l’explotació
agrícola on se situen, com ara coberts i garatges de maquinària agrícola.

2. Condicions d’edificació. S’estableixen les següents condicions d’edificació:

a) Per a finques superiors a 15 Ha. 2.500 m3/500 m²
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha. 1.500 m3/300 m²
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha.    750 m3/150 m²
d) Finques inferiors a 3 Ha.   0,015 m3/0,003 m²/m²
e) Alçada màxima de qualsevol element segons article 108
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcel·la.

3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona
forestal (clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21) i 50 metres de la “zona d’interès
històric i paisatgístic-protecció d’arbrat” (clau 27b).

4. S’autoritzen les edificacions agrícoles a les claus 24a, 24b i 27a, i a la 23 amb la limitació
d’un màxim de 150 m².

Article 236. Edificacions residencials.

1. Sobre els terrenys qualificats com a clau 24, podran construir-se edificis aïllats destinats a
habitatge unifamiliar només com a ús complementari o secundari de l’activitat agropecuària
principal de la finca, sempre que s’ajustin en tot al contingut dels articles 47 a 51 de la LUC i
de l'article 50 del seu Reglament.

Per tant, l’habitatge haurà de destinar-se a residència habitual del mateix titular de
l’explotació agrícola o pecuària, o d’algun dels seus encarregats i s’haurà de justificar
documentalment la condició d’agricultor resident al municipi d’Olèrdola, i:

- La condició d’explotació del sector primari mitjançant alta d’IAE, afiliació a la Seguretat
Social.

- Que els ingressos familiars provenen en una proporció mínima del 50% dels
rendiments del treball destinat al sector primari.

2. a) S’admet l’agrupació de finques discontinues per tal d’assolir la superfície mínima
establerta, amb les condicions de que la parcel·la sobre la qual es pretén edificar tingui un
mínim de 10.000 metres quadrats, i que l'agrupació de les finques (totes elles en clau 24)
amb aquesta finalitat sigui inscrita al Registre de la Propietat.

b) La parcel·la mínima en sòl no urbanitzable és la prevista en el Decret 169/1983,
regulador de les unitats mínimes de conreu (3 hectàrees en secà i 1 hectàrea a
regadiu), o en la norma que la substitueixi.

3. Distàncies
La separació de l’edificació a qualsevol límit de la finca ha de ser igual o superior a 12
metres en general i de 100 m. a la zona 21 (parc natural), i de 50 m. a la zona 25 (forestal).

4. Accés.
La finca sobre la qual es vulgui construir l’habitatge haurà de comptar amb accés a través
d’un camí públic existent i no a través de camins de nova obertura.
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5. Les edificacions residencials objecte del present article hauran de subjectar-se a les
condicions següents, com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge on se situïn i
a fi de no introduir-hi elements aliens o contradictoris.

a) Els habitatges han de ser proporcionats a la naturalesa i destinació de la finca i hauran
de tenir en compte el procés tradicional d’emplaçament en el territori. Els espais
arbrats, les àrees de vegetació, i les alineacions d’arbres definidores de marges i
camins, les eres i els altres elements tradicionals del paisatge rural s’hauran de
mantenir en la seva normal disposició i ordenació.

b) La superfície edificable màxima per cada habitatge és de 300 metres quadrats i
l’alçària màxima de 7,50 metres fins a carener, corresponents a planta baixa i una
planta pis.

c) La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter compacte i unitari. Quan
l’habitatge formi part d’un conjunt d’edificacions agropecuàries, aquest conjunt haurà
de presentar una configuració inequívocament unitària.

d) Els materials d’acabat, la coberta, les obertures exteriors, les fusteries, els acabats
arquitectònics, etc. han de procurar respectar les característiques tradicionals de la
zona.

e) La coberta serà inclinada, amb un pendent no superior al 30%. El material d’acabat ha
de ser la teula ceràmica amb el cromatisme característic de la comarca.

f) La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals, observant un
caràcter unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures.

g) El contingut dels apartats d), e) i f) es podrà compatibilitzar amb la implantació de
sistemes solars, tant passius com actius.

h) Les tanques dels camps, en cas de ser necessàries, no han de trencar la continuïtat
del medi ni la visió global de paisatge. Es recomanen els fossats, el manteniment dels
marges de pedra en sec tradicional i tots aquells elements propis de l’agricultura
tradicional. En qualsevol cas s’hauran d’ajustar a l’establert a l’article 231 d’aquesta
normativa.

ZONES FORESTALS (CLAU 25)

Article 237. Definició.

La zona forestal està formada per:

a) Els sòls ocupats per bosc (Clau 25a).

b) Els sòls de reforestació o reconstitució (Clau 25b), que comprenen tot tipus de terreny que,
per les seves actuals condicions d’abandonament, absència de capa vegetal, o simple
tendència a la degradació, requereixen d’una actuació per a regenerar-los.

L’esmentada reconstitució pot ésser de dos tipus:

- Una, més lenta, basada en els mateixos cicles de la successió ecològica de
reconstitució o en la recuperació de la capa vegetal mitjançant el nou posat en cultiu
(“Reconstitució lenta”).



Pla d’Ordenació Urbanística d’Olèrdola
Normes urbanístiques

Text Refós

Normes Urbanístiques Pàgina 134

- Una altra que suposa l’actuació directa, i a curt termini, mitjançant accions positives
(“Reconstitució immediata”).

Aquests sòls rebran prioritàriament els ajuts que, pel que fa a la repoblació forestal, preveu
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

c) Els sòls que es troben sota la clau 25 que a més es troben inclosos en l'espai Serres del
Litoral Central (Codi ES5110013) de la Xarxa Natura 2000.

En aquests sòls hi seran d'aplicació les directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa
Natura 2000, aprovades per l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual
es designen zones d'especial protecció per les saus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs
d'importància comunitària (LIC).

La declaració com a zona d'especial conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial
per als ocells (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el Pla d'Espais d'interès natural,
d'acord amb la Llei 12/2006, de 27 de juliol.

Article 238. Condicions de l’explotació forestal.

1. L’explotació forestal serà, preferentment, de pi blanc (Pinus Halepensis) prohibint-se la
d’eucaliptus. Aquesta explotació es realitzarà d’acord amb la corresponent autorització de
l’Administració forestal competent.

Els diàmetres mínims per a procedir a talar són de 30 cm. mesurats a 1,30 m. de la cota del
sòl.

2. Es prohibeix l’esbrossat de la bosquina, exclusió feta de l’estepa i el bruc que, un cop
arrencats, hauran de situar-se fora de la zona forestal.

3. No es permet cap tipus d’edificació a la clau 25a, incloent-hi les de manteniment de
l’explotació forestal. Les esmentades edificacions hauran, a més, de situar-se en “sòls de
valor agrícola” (clau 24), o “sòls de reforestació” (clau 25b), i sempre que la distància a la
clau 25a sigui, com a mínim, de 100 metres.

Article 239. Usos permesos.

Les zones forestals tenen per finalitat l’aprofitament i manteniment del patrimoni forestal
mitjançant una adequada política d’explotació.

Per això, i amb caràcter general, només es permetrà l’ús forestal o ramader, prohibint-se
explícitament l’ús residencial i qualsevol tipus d’activitat extractiva i industrial, essent
l’edificabilitat, en qualsevol cas, nul·la.

També es prohibeix la seva utilització com a zona de cultiu, exceptuant àrees aïllades o
limítrofs amb sòls de valor agrícola amb una superfície inferior als 20.000 m² (2 Ha.) i un
pendent inferior al 10%.

A més, a la clau 25b, de reforestació, és també prohibit:

1. La utilització com a zona de pastura. Així mateix, es mirarà d’evitar la freqüència humana,
en tot el que es pugui.

Queden prohibits els circuits de trial, motocross, etc…
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2. Es prohibeix la tala d’arbres, fins a l’aparició de la comunitat primària (alzinar) o secundària
(pineda). Pot parlar-se d’aquest pas quan, en l’aparició de l’estrat arbori, la seva densitat
superi els 400 pins per hectàrea i el 80% dels arbres superin els 3 metres d’alçada.

En aquest moment, s’utilitzaran les condicions d’explotació aplicables a la zona forestal
(article 238). La tala d’arbres en qualsevol cas haurà de ser autoritzada per l’administració
forestal competent.

ZONES DE PEDREDRES I ABOCADORS: PEDRERES, ABOCADORS I INSTAL·LACIONS
(CLAU 26).

Article 240. Definició.

1. Es tracta d'aquells sòls de caràcter no urbanitzable temporalment alterats per l'existència
de pedreres i/o abocadors, i instal·lacions al serveis dels mateixos. Són, doncs, sòls que,
un cop finalitzat el seu ús actual han de ser objecte de reconstitució forestal de manera
immediata, mitjançant els corresponents projectes de restauració.

2. Es distingeixen tres subzones:

- Reconstitució de pedredres 26a
- Reconstitució d'abocadors 26b.
- Reconstitució d'instal·lacions 26c.

Article 241. Pedreres (subzona 26a).

Les activitats extractives resten sotmeses al corresponent programa de restauració, d'acord
amb la legislació sectorial vigent.

A més de les obligacions que pels usos d’àrees extractives s’estableixen en aquesta
Normativa, seran observades, de cara a la reconstitució dels terrenys utilitzats, les següents
determinacions:

a) Caldrà reconstituir l'espai volumètric buidat, que comportarà l'aparició de pendents i es
regiran per les següents condicions:

- Els nous pendents hauran d'ésser coberts ràpidament per un estrat vegetal que eviti
l'erosió i asseguri la consistència definitiva del pendent.

- Si aquests nous pendents es fan omplint buits de la pedrera amb materials arenosos
amb contingut mínim d'argila d'un 15%, la màxima inclinació que podrà adoptar-se serà
del 30%.

- Per damunt d'aquesta inclinació, el pendent no podrà tenir forma de talús, sinó que
haurà de fer-se en feixes, de manera que els talussos de les dites feixes no siguin
totalment verticals i estiguin també coberts de vegetació, si és possible, herbàcia.

- Si els nous pendents es realitzen utilitzant materials de textura argilosa, la màxima
inclinació adoptable, sense necessitat de fer feixes, serà del 45%.
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- Els materials que omplin en gruix de la pedrera, és a dir, des del fons fins a una alçària
de 1,50 metres per sota del nivell definitiu del talús, podran ésser de qualsevol textura i
qualitat, sempre que quedin totalment compactes.

- Els 1,50 metres superficials hauran d'ésser terra apta per a sostenir un estrat de
vegetació i podran tenir textura arenosa o argilosa.

- Aquesta capa de terra superficial de 1,50 metres haurà de rebre un adobament de fons
de 60 a 100 centímetres i amb una relació N:P:K de 2:1:1.

b) Quan el volum a omplir sigui superior a 1.000.000 m3 es podrà variar la forma de la
reconstitució amb les condicions següents:

- Si la pedrera ocupa un espai pla de pendents inferiors al 10% entre parets, s'omplirà
només amb 3 metres de terra apta per a cultius forestals, de textura arenosa o argilosa.

- Les parts laterals es remodelaran de manera que quedin com a talussos, amb
inclinacions inferiors al 30%, en el cas de textura arenosa, i del 45% en el d'argilosa.

c) En qualsevol dels casos, la cobertura vegetal serà, preferentment, l'espontània de l'àrea,
pel que fa a l'estrat herbaci.

L'estrat arbori haurà d'ésser restituït artificialment replantant, preferentment, pi blanc (Pinus
Halepensis), amb una densitat mínima de 600 peus de pi per hectàrea.

d) Fins a la reconstitució definitiva, queden prohibits els usos industrials, exceptuant els
específics que no siguin els de manteniment de la pedrera i el de reciclatge, demolició,
abocador i valorització de residus de construcció de runa neta, inerts i no perillosos (de
tipus petri natural o artificial, ceràmics, i armadures d'elements resistents de formigó).

Una vegada reconstituïda l'àrea, passarà a regir-se per la qualificació de "zona forestal" en
els sòls repoblats amb pi o de "zona de reconstitució lenta-reforestació" en els sòls amb
cobertura vegetal herbàcia.

e) Les noves àrees extractives hauran de comprendre zones específiques denominades
massissos de protecció que garantiran la minimització de l'impacte visual exterior de les
àrees afectades.

Aquests massissos s'hauran de preservar fins que la restauració quedi completada, i
només llavors podran ésser objecte d'extracció.

f) Els projectes d'activitats extractives restaran sotmesos a avaluació d'impacte ambiental
segons s'estableix al R.D.L. 1302/1986, de 28 de juny, d’Evaluació d’impacte ambiental en
el seu annex I, Grup 2.a).

g) Qualsevol nova implantació o modificació de les activitats extractives existents que
constitueixi un canvi substancial un cop autoritzades, i que estiguin sotmeses a avaluació
d'impacte ambiental, estaran qualificades dins l'annex I amb el codi 2.1, d'acord amb el
Decret 136/1999, de 18 de maig, de 27 de febrer, de la intervenció integral de la
administració ambiental, i se n'adapten els seus annexos i sotmeses al règim d'autorització
ambiental de la Llei 3/1998, de 27 de febrer i llurs revisions.
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Article 242. Abocadors (subzona 26b).

En el cas de projectes dipòsits controlats de terres i runes, caldrà donar compliment a allò
establert a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; al Decret 201/1994m de 16
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i al Decret 1/1997, de 7 de
gener sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. En qualsevol cas caldrà recavar
informe favorable de l'Agència de Residus de Catalunya.

Per a l'aprovació de la iniciació dels projectes de dipòsits controlats de terres i runa, caldrà que
la ponència ambiental es pronunciï sobre la necessitat de sotmetre al tràmit d'avaluació
d'impacte ambiental, d'acord amb el R.D.L. 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental i
llurs modificacions.

Els projectes de dipòsits controlats de terres i runes constitueixen projectes d'instal·lacions
d'elminiació de residus no incloses a l'Annex I (grup 9b de l'annex II) i per tant, entre en la
casuística del R.D.L. 1302/1986.

En la zona d’abocadors caldrà que es compleixin les següents operacions:

a) La descàrrega serà controlada, tant a nivell de materials com la disposició dels mateixos.
Això inclou les següents operacions:
- Disposició dels residus sòlids en una secció addient.
- Extensió i compactació dels residus en capes primes d'un màxim de 60 cm.
- Cobriment diari dels residus amb una capa compactada de terra de 15 cm.

b) Una vegada començat l'abocament en els nous terrenys, es procedirà a un cobriment final
de 70 cm. de terra ben compactada. A partir d'aquest moment, els sòls passaran a la
qualificació de forestal de reforestació (clau 25b), quedant, fins aleshores, prohibit
qualsevol ús o edificació temporal que no sigui el de les estrictes operacions assenyalades.

c) En els terrenys qualificats amb aquesta clau es permetrà la construcció d'una edificació en
planta baixa, destinada a caseta auxiliar i bàscula de control d'entrada i sortida de vehicles
a l'abocador. La superfície de sostre màxim construït serà de 250 m².

Article 243. Instal·lacions (subzona 26c)

1. En aquests sòls s'admetran exclusivament les instal·lacions i edificacions necessàries pel
tractament, classificació i comercialització de la pedra extreta a les àrees extractives.

S'admet dins dels usos permesos definits per aquestes instal·lacions, l'específica de
fabricació de formigó i morter, sempre que la instal·lació quedi integrada en el conjunt
d'instal·lacions de tractament i classificació.

Els usos anteriors només s’admetran sempre que es produeixi un impacte ambiental menor
si es duen a terme en el lloc d’origen.

2. Condicions de les edificacions i instal·lacions permeses.

- Només s'admeten les edificacions necessàries per poder desenvolupar l'activitat
productiva, considerant com a tal: edifici d'oficines, control de sortides, edificacions de
comandament, taller de manteniment, serveis i vestidors del personal, nau d'estocatge
de productes i aparcament de vehicles.

- Totes les edificacions seran en planta baixa amb una alçada reguladora màxima de 10
metres i una edificabilitat màxima de 0,05 m² sostre/m² sòl.
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- L'alçada reguladora màxima dels elements tècnics de les instal·lacions permeses serà
de 25 metres sobre el nivell de fonaments de l'element considerat.

- No es podran ampliar les instal·lacions fora del perímetre determinat per aquests usos.

- La planta de formigó i morter s'instal·larà annex a les instal·lacions de tractament
actualment existents. Els elements tècnics tindran unes característiques constructives
anàlogues a les actuals.

- La titularitat de les instal·lacions serà exclusiva de l'empresa que té els drets
d'explotació de la pedrera, quedant prohibida la instal·lació de tercers.

3. Una vegada esgotada l'activitat extractiva de la pedrera annexa a aquesta zona, les àrees
destinades a tractament, classificació i comercialització de la pedra extreta que ja no
s'utilitzin, seran reconstituïdes i passaran a regir-se per la qualificació de "zona forestal" en
els sòls repoblats amb pi o de "zona de reconstitució lenta-reforestació" en els sòls amb
cobertura vegetal herbàcia. Les àrees destinades a la fabricació de formigó i morter tampoc
podran seguir realitzant la seva activitat, atés que aquesta activitat es refereix als recursos
obtinguts en la mateixa àrea d’extracció.

ZONA AGROFORESTAL  (CLAU 27)

Article 244. Definició.

Les zones agroforestals (ZAF) estan integrades per un mosaic de sòls agrícoles i forestals que
donen lloc a un paisatge on els usos agraris tenen caràcter predominant, però mantenen un
equilibir amb els terrenys forestals, formant un complex de gran interès pels seus valors
naturals i culturals, i que és objecte de protecció del present POUM, podent desenvolupar-se
mitjançant un PEU.

Article 245. Usos i activitats.

Els usos i activitats forestals en terrenys situats dins les zones agroforestals estan subjectes, a
més dels criteris establerts per l'article 239 de les presents Normes, a les condicions
paisatgístiques i a les pròpies limitacions de l'indret.

Article 246. Usos i activitats ramaderes.

En les zones agroforestals s'admet l'activitat ramadera extensiva, que hi és idònia, en les
mateixes condicions que en els sòls forestals, i quan sigui compatible amb la resta d'activitats
en els sòls agrícoles. La ramaderia estabulada és admesa en les condicions establertes en els
articles 106 i 107.
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Article 247. Activitat de lleure.

Les zones agroforestals són en general poc idònies per a les activitats de lleure, que resulten
sovint incompatibles amb l'explotació agrària. Malgrat això, existeixen àrees no conreades de
l'entorn dels camps i amb dimensió suficient que poden resultar adequades com a indret
d'estada. El PEU definirà les que sigui convenient desenvolupar.

Article 248. Activitat agrícola.

1. En les zones agroforestals, l'activitat agrícola és la definitòria i es podrà desenvolupar en
les àrees on actualment ja s'hi desenvolupa, en guarets i camps abandonats, i en aquells
sòls forestals de pendent inferior al 20% on la legislació urbanística permeti les rompudes, i
siguin terrenys aptes tècnicament per a un aprofitament agrícola i no s'afectin zones de
valor singular ni es provoquin processos erosius.

La posada en conreu de sòls forestals de pendent superior al 20% precisarà d'un projecte
tècnic amb mesures de protecció del sòl. Només serà admissible excepcionalment el
conreu en sòls forestals de pendents superiors al 30% quan s'apliquin solucions amb feixes
de menys de 2,5 m. d'alçada, construïdes amb materials tradicionals, sempre i quan el seu
impacte ecològic i paisatgístic sigui moderat.

En tot cas, totes les posades en conreu de sòls forestals sense activitat agrícola en
l'actualitat precisaran d'autorització de l'organisme competent, previ informe preceptiu de
l'òrgan competenent.

2. Quedaran sense conrear els terrenys situats en pendents superiors al 30%, els fondals, els
turons dominants i els indrets on s'hagin configurat nuclis de vegetació amb suficient entitat:
formacions denses amb cobertura de l'estrat arbori superior al 50%.

3. En pendents inferiors al 30% també caldrà garantir que no hi hagi pèrdua de sòl per erosió
mitjançant mesures específiques de protecció contra l'erosió.

4. En les àrees indicades al punt 1 s'hi podran desenvolupar els cultius tradicionals (cereals,
fruiters, horts), la vinya i també els de flor i planta ornamental. Per les seves
característiques i impacte en una zona de protecció com és la agroforestal, caldrà redactar
un PEU per a regular la implantació de construcció destinades a conreu (hivernacles..).

S'entendran com a activitats directament vinculades amb els usos agrícoles les referides a
l'elaboració de productes derivats i de caràcter artesanal, les relacionades amb la
conservació en magatzems dels productes agrícoles i pecuaris, amb la guàrdia de la
maquinària corresponent, amb els serveis a la pagesia i a l'activitat agrícola, i en general
les definides en l’article 48 del Reglament de la LUC.

5. Totes les actuacions que es desenvolupin dins de l'àmbit de la zona hauran de ser
estrictament respectuoses amb les activitats agràries i les espècies vegetals i animals que
hi habiten. Igualment, per la seva ubicació en un espai protegit, les activitats agràries
hauran d'incorporar mesures de protecció i millora del medi natural, com el manteniment de
la vegetació de les vores dels camps i l'ús limitat d'herbicides, plaquicides i adobs.

6. Totes les àrees agrícoles admetran edificacions vinculades al conreu, de manera
equivalent a la que el POUM atorga als sòls de valor agrícola, però no admet els usos
industrials agropecuaris i independents. Qualsevol nova edificació haurà de comptar amb
els permisos i llicències dels organismes competents, previ informe preceptiu de
l'Ajuntament i/o òrgan competent d'acord amb el PEU.
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L'ús residencial d'habitatge unifamiliar agrícola només s'admetrà en les condicions
establertes a la LUC.

Com a criteris generals els materials de coberta seran teules o a la catalana. Les parets de
tancament seran o de pedra i morter o arrebossades amb colors discrets. La forma serà la
que correspon a les construccions rurals tradicionals.

En les autoritzacions per a l'edificació prevaldran els criteris d'integració en el paisatge
(adequació als pendents, localització adequada, relació amb l'entorn, etc.).

7. La importància de vitalitzar l'edificació tradicional permet plantejar usos complementaris
que enforteixin la conservació de l'activitat de conreu. En aquest sentit, a més dels usos de
l'apartat 4, s'admet la possibilitat d'usos com els allotjaments rurals, els restaurants, els
tallers de granja i horts per escolars, els tallers artesanals i artísitcs, els hivernacles, les
guarderies de cavalls i els centres de jardineria, sempre i quan la transformació no
sobrepassi els límits següents:

- La transformació en aparcaments o en àrees d'estada no podrà sobrepassar el 5% de
l'àrea de conreu.

- L'edificació tradicional podrà completar-se amb un increment del 50% del nucli originari
en la data d'aprovació del Pla.

- Els materials emprats seran coherents amb la integració paisatgística amb l'edificació
actual i amb l'estructura de l'espai lliure.

En qualsevol cas, el desenvolupament d'aquestes activitats complementàries requerirà, en
el seu cas, autorització de les administracions competents i informe previ de l'òrgan gestor
del Parc.

8. Totes les explotacions pecuàries actuals hauran, si s'escau, de regularitzar en el termini
d'un any a partir de la data de publicació de l'aprovació definitiva del present POUM, la
seva situació legal quant a permisos i llicències, així com complir allò que estableix la Llei
3/98 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

S'admeten els nous usos pecuaris, sempre que siguin complementaris de l'ús agrícola de la
finca, en les condicions generals establertes per a les edificacions en l'apartat 7, a més dels
requeriments legals específics que regulen aquesta activitat. En aquest sentit, no
s'admeten els usos agropecuaris intensius de caràcter industrial no vinculats a l'explotació
agrària.

Article 249. Usos dotacionals.

En les zones agrícoles (no qualificades d'equipament pel POUM) la transformació a l'ús
dotacional serà adequada al context paisatgístic (viver, granja-escola, etc.) amb les
característiques i paràmetres establerts a l'article 248.
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INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE. 
 
Article 250. Edificis existents en sòl no urbanitzable. Catàleg i Inventari 
 
Al sòl considerat com a no urbanitzable hi existeixen un conjunt d'edificacions, entre les que cal 
destacar: 
 
- Masies, cases rurals i en general, edificis amb ús residencial amb cert interès arquitectònic, 

històric, mediambiental, paisatgístic o social. 
 
- Altres edificacions residencials que no tenen aquest interès i edificacions usos diferents als 

residencials. 
 
Les edificacions del primer grup queden incloses al Catàleg de Masies i Cases Rurals, d'acord 
amb l'article 50 de la LUC. Les edificacions del segon grup queden contingudes en l'Inventari 
d'edificis en sòl no urbanitzable. 
 
 
 
Article 251. Regulació dels edificis de l'inventari. 
 
La inclusió d'un edifici a l'inventari suposa el coneixement de la seva existència. Els hi és 
d’aplicació el règim previst a les disposicions transitòries sisena i setena del RLUC 
 
En cas de ruïna, l'edificació no serà substituïble. 
 
 
 
Article 252. Usos admesos als edificis de l'inventari. 
 
La seva regulació s’ajustarà al que preveuen les disposicions transitòries sisena i setena del 
RLUC. 
 
 
 
 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Article 253. Catàleg de masies i cases rurals. 
 
1. De conformitat amb les prescripcions de l’article 50 de la LUC, es formula el PEU del 

catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. 
Aquest catàleg forma part del present del present POUM i justifica les raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la 
recuperació. 

 
2. Els edificis inclosos al Catàleg es regeixen per la normativa de l'esmentat PEU. 
 
3. Quan estiguin incloses dintre d’una explotació vitivinícola podran també destinar-se a 

activitats relacionades amb la mateixa, com direcció de l’explotació, oficines, laboratoris, 
recepció de visitants, tast de vins i caves, sales de reunió, etc. 
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CRITERIS PAISATGÍSTICS PER AL SNU.

Article 254. Criteris paisatgístics per al sòl no urbanitzable.

1. Criteris paisatgístics respecte als usos agraris.

a) Es promourà la integració de les tines de fermentació en el conjunt arquitectònic dels
cellers o caves mitjançant la utilització dels diversos recursos existents:
semisotarrament, construcció sota cobert, apantallaments, etc.

b) S'evitarà la profusió i heterogeneïtat en la senyalització del sector vitivinícola.

2. Criteris paisatgístics respecte a la xarxa d'espais oberts.

a) S'evitaran les grans explanacions, és a dir, aquelles que comporten grans moviments
de terres i la formació de talussos i terraplens de gran impacte mediambiental i
paisatgístic.

b) S'exigirà un Projecte i sotmetre'l a la corresponent aprovació en els casos de
modificacions substancials de la morfologia del territori mitjançant moviments de grans
volums de terres (desmunts i terraplens) i de grans alteracions de la parcel·lació.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

Els nous edificis donaran compliment als criteris de sostenibilitat establerts pel Decret 21/2006,
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

En el desenvolupament del POUM es contemplaran les determinacions de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient nocturn, així
com el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 6/2001.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.

Caldrà gestionar els residus generats per les obres d'urbanització de conformitat amb la
normativa sectorial en matèria de residus. Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA.

Els projectes d'urbanització preveuran la reserva d'espais suficients a la xarxa viària per a la
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de
recollida i transport de residus municipals, segons l'establert a l'article 43 de la Llei 6/1993,
regulador dels residus.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA.

Caldrà donar compliment a allò que estableix la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció
de l'ambient atmosfèric i llurs modificacions, i al Real Decreto 1073/2003, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gesión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno i monóxido de carbono. Així mateix, es
contemplaran les determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Tindran la consideració de fora d'ordenació les edificacions construïdes sense llicència en sòl
no urbanitzable, i quedaran subjectes al que assenyala l'article  102 de la LUC, llevat que siguin
legalitzables en aplicació dels articles 218 i 244 a 246 de les Normes Urbanístiques del present
POUM.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

1. Les activitats que esdevinguin disconformes per l'entrada en vigor d'aquesta normativa
disposaran d'un termini de tres anys, a comptar de l'esmentada entrada en vigor, per poder
adaptar-s'hi.

2. En el cas que l'esmentada adaptació no fos possible, podran continuar exercint la seva
activitat, però no s'admetran ampliacions, modificacions ni canvis d'activitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Les instal·lacions esportives i recreatives, així com les granges i assimilats, i les indústries i
magatzems existents en sòl no urbanitzable a la data d'aprovació inicial d'aquest POUM,
hauran de revisar els seus serveis, en especial subministrament i evacuació d'aigües, i recollida
de residus, donant-los-hi una solució compatible amb el respecte pel medi ambient.

Si en el termini d'un any a comptar des de la publicació de l'aprovació definitiva d'aquest POUM
no s'han tramitat les llicències corresponents, i resolt els problemes abans enunciats,
l'Ajuntament ordenarà el cessament de les activitats, o actuarà subsidiàriament amb càrrec als
afectats.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

En sòl urbà només s'admetrà la instal·lació d'antenes i altres elements per a telecomunicacions
en edificis i/o sòls de titularitat municipal, previ conveni a establir en cada cas. Això no obstant,
no s'admetrà la seva instal·lació en el sistema d'espais lliures, ni als equipaments docents,
sanitari-assistencials i esportius.

S'admetrà la instal·lació en ubicacions que no siguin de titularitat municipal sempre que es
motivi i es justifiqui tècnicament la inviabilitat de l'ús de les ubicacions de titularitat municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

1. Mentre i tant que subsisteixin, les granges existents a la data d'aprovació inicial d'aquest
Pla podran mantenir-se en les condicions de la D.T. tercera, encara que no compleixin les
distàncies als nuclis de població.

2. Per a les granges existents a la data d'aprovació d'aquest POUM s'admetran canvis d'ús
sempre que s'acompleixi la Normativa que especifica les distàncies entre granges.
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DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Les remissions del Pla d’ordenació a les diferents normes urbanístiques i d’ordenació del
territori, tant de rang legal com reglamentari, s’entenen efectuades a la normativa vigent en
cada moment.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

L’aprovació d’aquest Pla d’ordenació comporta la derogació del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Olèrdola vigent – i el planejament derivat que el desenvolupa - , que va ser aprovat
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 26 de gener de 1983, i aprovat novament el 4 de
novembre de 1992. El nou Pla d’ordenació entrarà en vigor i serà executiu l’endemà de la
publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva.



ANNEX A LA NORMATIVA 
FITXES DELS PAU, PMU I SUD 



FITXA PAU 1  
 
Definició. 
 
Situació:                                     A ponent de la Carretera BV-2119. 
Superfície sector            46.831,- m2  (4,68 Hes.). 
  
Classificació: Sòl urbà (consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació:   Zona Industrial clau 7c. 
Sostre màxim edificable: 37.200 m² st . 
Índex d’edificabilitat bruta: 0,80 m2st/m2 sòl  
 
Condicions d'edificació: Tipus d’ordenació aïllada 
 
Condicions d'ús:                    L'ús global és l’industrial .  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:                  Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
 
Condicions d'urbanització:       Urbanització del vial assenyalat en el plànol 
                                         
Justificació delimitació PAU:    Ordenar de l’activitat industrial existent en el sòl urbà, i solucionar 

accessos a la carretera BV- 2119. 
 
Quadre resum:                  Superfície del polígon:  46.831 m²   
 Superfície espais lliures:  2.642 m² 
 Superfície serveis tècnics:  2.251 m² 
 Superfície vialitat:  4.738 m² 
                                                 Superficie de sòl industrial :  37.200 m² 
                                                 Sostre màx. privat edificable: 37.200 m² st. 
 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 
 

 



FITXA PAU 5 
 
Definició: 
 
Situació:                                     Urbanització Daltmar. 
Superfície sector:                       728.126 m²  (72,81 Hes.)  
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació:  
 
Zonificació: Zona residencial en edificació aïllada, clau 6b 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació aïllada. 
 
Condicions d'ús:          L'ús global és el residencial, preferentment unifamiliar.    
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:         Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:        Sistemes urbanístics pendents de cessió. 
 
Condicions d'urbanització:       Reurbanització del vials existents, incloent la xarxa de sanejament i el 

sistema de depuració 
                                                                                         
Justificació delimitació polígon:  Completar la urbanització del sector 
 
Quadre resum:                         Superfície del polígon:   728.126 m² 
                                          Superfície de vialitat:             68.661 m² 
 Superfície d’espais lliures  86.611 m² 
 Superfície d’equipaments i serv. tècnics 52.403 m² 
 Superfície de sòl residencial 520.444 m² 
                                                 
Observacions:                        El Projecte d’urbanització definirà les obres externes de connexió.. 
 
Plànol:             (estrictament informatiu, sense escala) 
 

 
 



FITXA PAU 6 
 
Definició. 
 
Situació:                           Urbanització Can Trabal. 
Superfície sector:           350.421 m²  (35,04 Hes.)  
 
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona residencial en edificació aïllada, clau 6c i 6d 
 
Condicions d'edificació: Tipus d’ordenació aïllada 
 
Condicions d'ús:                  L'ús global és el residencial, preferentment unifamiliar.    
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:          Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:         Sistemes urbanístics pendents de cessió. 
 
Condicions d'urbanització:     Reurbanització del vials existents, incloent la xarxa de sanejament i el 

sistema de depuració 
                                                 
                                         
Justificació delimitació polígon: Completar la urbanització del sector 
 
Quadre resum:                     Superfície del polígon:     350.421 m² 
                                       Superfície de vialitat:                   65.500 m² 
                                                 Superfície d’espais lliures:                    33.362 m² 
                                                 Superfície d’equipaments i serv. tècnics:  9.789 m² 
                                                 Superfície de sòl residencial :             241.770 m² 
 
Observacions:                         El Projecte d’urbanització definirà les obres externes de connexió. 
 
Plànol:      (estrictament informatiu, sense escala)       
 

 



FITXA PAU 7 
 
Definició. 
 
Situació:                            Carrer Bonavista, Moja. 
Superfície sector:                   2.030 m²  (0,20 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbà consolidat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona de fileres amb jardí davanter, clau 3b.  
Sostre màxim edificable: 1.015 m² st  
Índex d’edificabilitat bruta: 0,50 m2st/m2s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació en filera 
 
Condicions d'ús:                       L'ús global és el residencial unifamiliar (núm. màxim d’habitatges: 5)  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:  Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:        Vialitat segons POUM . 
 
Condicions d'urbanització:      Urbanització del vials assenyalats en el plànol 
                                                 
                                         
Justificació delimitació polígon: Obertura de nova vialitat, eliminant culs de sac 
 
Quadre resum:  Superfície del polígon:     2.030 m² 
 Superfície de vialitat                                   895 m² 
 Superfície d’espais lliures                                        - 
 Superfície d’equipaments i serv. tècnics.                 - 
 Superfície de sòl residencial :                     1.135 m² 
 Sostre màx. privat edificable:                    1.015 m² st 
 
Observacions:                           
 
Plànol:  (normatiu, sense escala).       
  

 



FITXA PAU 12  
 
Definició. 
 
Situació:              Carrer Major (Sant Miquel d'Olèrdola) façana al c. Major i al c. de la Font. 
Superfície sector:            989 m² (0,10 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona residencial en consolidació, clau 2 
Sostre màxim edificable: 1.625 m² st. 
Índex d'edificabilitat bruta: 1,64 m² st/m² sòl. 
 
Condicions d'edificació: 
 
Tipus d'ordenació:    Alineada a vial. 100% d'ocupació en planta baixa. ARM: PB+1. Fondària edificable 

màx. 9 m. Separació mínima 4,00 m del límit al sud i 3,00 m del límit nord. 
 
Condicions d'ús:             L'ús global és el residencial. Usos compatibles: comercial i serveis en planta baixa.    
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:      Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:  150 m² en planta baixa, indicativa, segons plànol d'ordenació, com a equipament. 

Vialitat i 10% d’aprofitament urbanístic. 
 
Condicions d'urbanització:    Urbanització del nou vial. 
                                         
Justificació delimitació sector: Reordenació de les edificacions actuals i creació d’un equipament públic 
 
Quadre resum: Superfície del sector (o polígon):  989 m² 
                           Superfície de vialitat:                       111 m² 
          Superfície d’espais lliures                 - 
                  Superfície d’equipaments             150 m² (en planta baixa) 
                   Superfície de sòl residencial :       878  m² 
                         Sostre màx. privat edificable:       1.625  m² st. 
 
 
 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 
 

 
 



FITXA PAU 13 
 
Definició. 
 
Situació: Plaça Major, Moja. 
Superfície sector:          2.178 m²  (0,22 Hes.)  
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona residencial en consolidació, clau 2 
Sostre màxim edificable: 2.400 m² st.  
Índex d'edificabilitat bruta: 1,10 m²st/m²s  
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: alineació a vial amb ordenació al plànol N3.5 
 
Condicions d'ús:           L'ús global és el residencial. Usos compatibles: les establertes per la clau 2 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:         Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:       Vialitat  346 m² segons POUM i 10% de l’aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització:   Urbanització del vial assenyalat en el plànol N3.5 
                                                 
                                         
Justificació viabilitat sector:      Ampliació de la Plaça Major i reordenació de les edificacions existents 
 
Quadre resum: Superfície del polígon:         2.178 m² 
 Superfície de vialitat       346 m² 
 Superfície d’espais lliures                        - 
 Superfície d’equipaments i serv. tècnics:       - 
 Superfície de sòl residencial :           1.832 m² 
 Sostre màx. Privat edificable:           2.400 m² st 
 
Observacions:                           
 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala)            
 

 



FITXA PAU 16 
 
Definició. 
 
Situació: Viladellops. 
Superfície sector: 22.196 m² (2,22 Hes) 
  
Classificació: Sòl urbà 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Nucli rural, clau 9 (9a, 9b i 9c) 
Sostre màxim edificable: Segons paràmetres subzones. 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació alineada a vial. 
 
Condicions d'ús: L'ús global és el residencial, unifamiliar i bifamiliar. 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, espais lliures i equipaments 
 
Condicions d'urbanització: Vialitat del nucli (rodada i vianants) i espais lliures 
 
Justificació delimitació sector: Completar la urbanització i consolidar l’edificació. 
 
Quadre resum: Superfície del polígon: 22.196 m² 
 Superfície de vialitat: 4.895 m² 
 Superfície d’espais lliures i equipaments: 1.749 m² 
 Superfície de sòl residencial: 15.798 m² 
 
Observacions: El Projecte d’urbanització definirà la xarxa de sanejament i depuració 

d’acord amb el PMU 22 
 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala). 
 

 



FITXA PMU 2  
 
Definició: 
 
Situació:                          A llevant de la Carretera BV-2119. 
Superficie sector              11.929 m²  (1,19 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació:   Zona Industrial clau 7c 
Sostre màxim edificable: 6.560 m² st. 
Índex d’edificabilitat bruta: 0,55 m2st/m2s  
 
Condicions d'edificació: Tipus d’ordenació aïllada 
 
Condicions d'ús:        L'ús global és l’industrial .  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:           Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament        Vialitat i espais lliures segons definició del PMU, mínima 45% del sector. 

10% d’aprofitament urbanístic  
 
Condicions d'urbanització:      Urbanització de la vialitat i dels espais lliures situats a la franja lateral 

d’autopista definits en el PMU 
 
Justificació delimitació sector:  Completar l’àrea d’activitat industrial a la carretera BV- 2119   
                                                 
Quadre resum:          Superficie del sector: 11.929 m²  
                                  Sostre màx. privat edificable: 6.560  m² st. 
 
Observacions:         El PMU definirà la solució de  l’accés a la carretera BV- 2119, juntament 

amb la connexió amb el PAU-9 Rocallisa de Vilafranca del Penedès. 
 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 
 
 
 

 



FITXA PMU 4  
 
Definició. 
 
Situació:                             Camí dels Monjos, Moja. 
Superficie sector:              1.644 m² (0,16 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona residencial en consolidació, clau 2 
Sostre màxim edificable: 1.466 m² 
Índex d'edificabilitat bruta: 0,9 m² st/m² sòl. 
 
Condicions d'edificació: Tipus d’ordenació: alineació a vial 
 
Condicions d'ús:       L'ús global és el residencial, unifamiliar i plurifamiliar.    
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:                Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:          Es cedirà la part de la vialitat que actualment no és de domini públic i el 

10% de l’aprofitament urbanístic                
 
Condicions d'urbanització:        Urbanització del vial d’acord amb el PMU 
                                         
Justificació delimitació sector:    Obertura de vial i connexió de la xarxa viària actual. 
 
Quadre resum:       Superfície del polígon:             1.644 m² 
                                   Superfície de vialitat          591 m² 
                                      Superfície d’espais lliures             - 
                                      Superfície d’equipaments             - 
                                      Superfície de sòl residencial :    1.053 m² 
                                      Sostre màx. privat edificable:    1.466 m2st 
 
Observacions:                Es reservarà per a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl 

corresponent al 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova 
implantació. 

 
Plànol  : (estrictament informatiu, sense escala) 
 

 



FITXA PMU 15  
 
Definició. 
 
Situació:         Carretera BV-2415. Bòbila de Can Sogas 
Superfície sector     19.192 m²  (1,92 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbà (no consolidat) 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona Industrial clau 7c  
Sostre màxim edificable: 10.555 m²st 
Índex d’edificabilitat bruta: 0,55 m²st/7m²s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació aïllada 
 
Condicions d'ús: Ús industrial.  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:               Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
Cessions Ajuntament:    Vialitat i espais lliures segons definició del PMU i plànol N3-12 
 10% d’aprofitament urbanístic  
 
Condicions d'urbanització:        Urbanització del vial d’accés i  els espais lliures. 
                                         
Justificació delimitació sector: Consolidar el sòl industrial. 
                                                  
Quadre resum:                      Superfície del sector (o polígon):  19.192 m²  
 Superfície espais lliures: 1.479 m² 
 Superfície vialitat: 1.874 m²  
                                    Superfície de sòl industrial :        15.839 m² 
                           Sostre màx. privat edificable:  10.555  m² st. 
 
Observacions:  L’accés a la carretera BV- 2415, grafiat al plànol N3-12 és una càrrega externa 

del sector en quant a obtenció del sòl i a urbanització, compartida amb el SUD20. 
Si en dos anys des de l’executivitat del POUM no es desenvolupa el SUD20, es 
podrà obrir un accés directe des de la carretera per accedir a aquest sector. En el 
moment que es desenvolupi el SUD20, s’anul·larà aquest accés. 

 
Plànol:                                     ( estrictament  informatiu, sense escala ) 
 

 
 



FITXA PAU 17 
 
Definició. 
 
Situació: Can Torres. 
Superfície sector: 17.069 m² (1,71 Hes) 
 
Classificació: Sòl urbà 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Nucli rural, claus 9a i 9b. 
Sostre màxim edificable: Segons paràmetres de subzones 
 
Condicions d'edificació:  Tipus d'ordenació: edificació alineada a vial. 
 
Condicions d'ús: L'ús global és el residencial, unifamiliar i bifamiliar. 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, espais lliures i equipaments segons POUM. 
 
Condicions d'urbanització: Urbanització del vials i espais lliures assenyalats en el plànol N3-12. 
 
Justificació delimitació sector: Completar la urbanització i consolidar l’edificació. 
 
Quadre resum: Superfície del sector (o polígon): 17.069 m² 
 Superfície de vialitat: 2.007 m² 
 Superfície d’espais lliures i equipaments: 1.199 m² 
 Superfície de sòl residencial: 13.863 m² 
 
Observacions: El Projecte d’urbanització haurà de tenir en compte les característiques 

del torrent de Font Tallada, plantejant-se si s’escau el seu cobriment. 
 
Plànol:  (estrictament informatiu, sense escala). 
 

 



FITXA PMU 22 
 
Definició. 
 
Situació: Viladellops. 
Superfície sector: 3.740 m2 (0,37 Hes) discontinu: 0,33 Hes al nucli i 0,04 Hes dipòsit. 
  
Classificació: Sòl urbà no consolidat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Nucli rural, clau 9 b 
Sostre màxim edificable: 1.500 m2 st 
Índex d’edificabilitat bruta: 0,40 m2st/m2 s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació alineada a vial, amb ordenació indicativa al plànol 

N3.12. 
 
Condicions d'ús: L'ús global és el residencial i hoteler. 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, espais lliures i equipaments segons POUM, sistema tècnic (dipòsit 

aigua), i 10% Aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització: Vialitat i espais lliures del nucli (rodada i vianants) i vialitat d’accés al dipòsit (ST)  
 
Justificació delimitació sector: Completar la urbanització i consolidar l’edificació. 
 
Quadre resum: Superfície del polígon: 3.740 m2

 Superfície de vialitat: 1.259 m2

 Superfície d’espais lliures i equipaments: 540 m2

 Serveis Tècnics:    121 m2

 Superfície de sòl residencial: 1.820 m2

 Sostre màx. Privat edificable: 1.500 m2

 
Observacions: El Projecte d’urbanització definirà la xarxa de sanejament i depuració d’acord 

amb el PAU 16. 
 Es reservarà per a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl 

corresponent al 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova 
implantació. 

 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala). 
 

 



FITXA SUD 9  
 
Definició. 
 
Situació:                               Can Pere Pau, Sant Pere Molanta 
Superfície sector                  26.342 m²  (2,63 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: A definir en el PP  
Sostre màxim edificable: 13.171 m² st  
índex d’edificabilitat bruta: 0,50 m²st/m²s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació segons PP.  
 
Condicions d'ús:            L'ús global és el residencial. Usos compatibles: comercial petit, oficines i 

altres usos que estableixi el PP 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:                  Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
Cessions Ajuntament              Vialitat, equipaments, espais lliures i serveis tècnics segons PPU  (mín. 

50%), 10% d’aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització:        Vialitat i Espais lliures segons PPU 
                                         
Justificació delimitació sector: Ampliar el nucli de Sant Pere Molanta, completant i connectant el barri de 

Pere Pau de Vilafranca del Penedès. 
   
Quadre resum:                     Superfície del sector: 26.342 m²   
                                                 Superfície màx. de sòl residencial :                13.171 m² 
                                                 Superfície mín. Espais lliures (10% mín.) 2.634 m2

                                              Superfície mín. vialitat i aparcament :           segons PPU  
 Superfície mín. equipaments (10% mín.) 2.634 m2

                                                 Sostre màx. privat edificable:    :                       13.171 m² st. 
                                                 Nombre d’habitatges (27 hab./ha.) :                    71 habitatges 
 
Observacions:                  El PPU definirà la connexió amb el barri Vilafranquí de Pere Pau. 
 La vialitat assenyalada s'entén com a esquema de connexió entre punts 

d'origen i final, i no com a traçat fixat. 
 Es reservarà per a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl 

corresponent al 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova 
implantació.                                                

 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 
 

 



FITXA SUD 10  
 
Definició. 
 
Situació:                La Plana, a Moja 
Superfície sector                 34.103  m²  (3,41 Hes.) 
  
Classificació:  Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: A definir en el pla parcial  
Sostre màxim edificable: 18.416  m²st 
Índex d’edificabilitat bruta:  0,54 m²st/m² s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: segons PP.  
 
Condicions d'ús:         L'ús global és el residencial. Usos compatibles comercial petit i oficines, i altres usos 

que estableixi  el PP. 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:     Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament:  Vialitat, equipaments, espais lliures i serveis tècnics segons PPU  (mín. 50%)  
 10% d’aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització:        Vialitat i Espais lliures segons PPU 
                                         
Justificació delimitació sector: Ampliar el nucli de Moja, millorant la vialitat i descongestionant el c. de la Carrerada. 
   
Quadre resum: Superfície del sector: 34.103  m²   
 Superfície màx. de sòl residencial : 17.051  m² 
 Superfície mín. Espais lliures (11% mín.) 3.683 m2 
                                              Superfície mín. vialitat i aparcament :                 segons PPU  
 Superfície mín. equipaments (11% mín.) 3.683 m2 
                                                 Sostre màx. privat edificable:    :                       18.416 m² st. 
                                                 Nombre d’habitatges (24 hab./ha.) :                   82 habitatges 
 
Observacions:        El PPU definirà la connexió amb la xarxa viària existent, concentrant els equipaments 

enfront dels existents. La vialitat assenyalada s’entén com a esquema de connexió, i 
no com a traçat fix.  

 Es reservarà per a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl corresponent 
al 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova implantació. 

                                          
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala). 
 

 



FITXA SUD 11  
 
Definició. 
 
Situació:                  El Bosc de Moja 2, a Moja 
Superfície sector            45.596  m²  (4,56 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: A definir en el pla parcial  
Sostre màxim edificable: 27.358  m²st   
Índex d’edificabilitat bruta:  0,60 m²st/m²s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació segons PPU.  
 
Condicions d'ús:  L'ús global és el residencial. Usos compatibles comercial petit i oficines, i altres usos 

que estableixi el PPU. 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:        Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, equipaments, espais lliures i serveis tècnics segons PP (mín. 50%) 
 10% d’aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització:   Vialitat i Espais lliures segons PPU 
                                         
Justificació delimitació sector: Ampliar el nucli de Moja, millorant la vialitat i connexions de la Carretera BV-2119. 
 Ampliació de l’àrea d’equipaments docents. 
   
Quadre resum: Superfície del sector: 45.596  m²   
 Superfície màx. de sòl residencial : 21.996  m² 
 Superfície mín. Espais lliures (15% mín.) 6.840 m2 
                                              Superfície mín. vialitat i aparcament :                 segons PPU  
 Superfície mín. equipaments (12% mín.) 5.472 m2 
                                                 Sostre màx. privat edificable:    :                       27.358 m² st. 
                                                 Nombre d’habitatges (27 hab./ha.) :                   123 habitatges 
 
Observacions:             El PPU definirà la connexió amb la xarxa viària existent, concentrant els equipaments 

enfront dels existents. 
 La vialitat assenyalada s’entén com a esquema de connexió, i no com a traçat fixat. 
 Es reservarà per a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl corresponent 

al 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova implantació.       
                                          
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 

 



FITXA SUD 18  
 
Definició. 
 
Situació:        Entre l’Autopista AP-7 i el polígon industrial Sant Pere Molanta . 
Superfície sector: 127.587 m²  (12,76 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona Industrial clau 7a 
Sostre màxim edificable: 64.450 m² st 
Índex edificabilitat bruta: 0,505 m²st/m²s (corresponent al 0,50 de l’àmbit aprovat provisionalment) 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació aïllada.  
 
Condicions d'ús:    L'ús global és l’industrial .  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:         Reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
Cessions Ajuntament    Vialitat, equipaments, espais lliures i serveis tècnics segons PPU  (mín. 45%) 

10% d’aprofitament urbanístic  
 
Condicions d'urbanització:  Urbanització de la vialitat i els espais lliures  segons PPU   
                                         
Justificació delimitació sector:  Ampliació del polígon industrial Sant Pere Molanta 
   
Quadre resum:    Superfície del sector:           127.587 m²   
                Superfície de sòl industrial:     76.170 m² 
                                 Superfície d'Espais Lliures (mín. 22%) 27.273 m² 
 Superfície Equipaments (mín. 5%) 6.379 m² 
          Superfície vialitat i aparcament  (mín. 14%)      17.765 m² 
                   Sostre màx. privat edificable:    :        64.450 m² st. 
  
Observacions:                       El projecte d'urbanització estudiarà la conveniència del soterrament de la línia 

elèctrica aèria d'alta tensió, d'acord amb l'article 164 de les normes urbanístiques 
del POUM. 

  
Plànol: El PPU desenvoluparà les determinacions gràfiques del plànol annex. 
 

 



FITXA SUD 19  
 
Definició. 
 
Situació:     Entre la via férrea (TGV) i el SAU 1 industrial (ponent Ctra. BV-2119 ) 
Superfície sector        94.002 m²  (9,4 Hes.) 
  
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació:     Zona Industrial clau 7c 
Sostre màxim edificable: 51.701 m² st   
Índex d’edificabilitat bruta: 0,55 m²st/m²s 
 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació aïllada.  
 
Condicions d'ús:    L'ús global és l’industrial .  
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació:       Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, equipaments, espais lliures i serveis tècnics segons PPU  (mín. 45%)  
     10% d’aprofitament urbanístic  
 
Condicions d'urbanització: Urbanització de la vialitat i els espais lliures  segons PPU   
                                         
Justificació delimitació sector: Ampliació del polígon industrial  ponent Ctra. BV-2119 (PAU 1) 
   
Quadre resum:      Superfície del sector (o polígon):     94.002  m²   
  Superfície màx. de sòl industrial :          51.701 m² 
     Superfície mín. espais lliures (mín. 10%) 9.400 m2

 Superfície mín. equipaments (mín. 5%) 4.700 m2

 Superfície mín. vialitat i aparcament :      segons PPU 
     Sostre màx. privat edificable:                   51.701 m² st. 
  
Observacions:             Cal preveure l’aprovació del corresponent Pla especial d’infraestructures, amb      

caràcter previ o simultani a l’aprovació del Pla Parcial que desenvolupi el sector, 
per tal de garantir l’accessibilitat viària des de la Ctra.BV-2119 a través del 
municipi de Vilafranca del Penedès. 

 
Plànol: (estrictament informatiu, sense escala) 

 



FITXA SUD 20  
 
Definició. 
 
Situació: Carretera BV-2415. La Bòbila de Can Sogas 
Superfície sector: 49.159 m2 (4,92 ha) Superfície computable a efectes d’edificabilitat 4,60 Ha 
  
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat 
 
Condicions d'ordenació: 
 
Zonificació: Zona Industrial clau 7d 
Sostre màxim edificable: 25.300 m² st  
Índex d’edificabilitat bruta: 0,55 m2 st/m2 s (aquesta edificabilitat s’aplica sobre una superfície de 4,60 Ha, 

corresponent a l’aprovada per a aquest sector per la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 12 de desembre de 2006) 

 
Condicions d'edificació: Tipus d'ordenació: edificació aïllada en parcel·la única i indivisible. 
 
Condicions d'ús: L'ús global és l’industrial lligat i compatible amb l’existent (CEPESA). 
 
Condicions de gestió: 
 
Sistema d'actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 
Cessions Ajuntament: Vialitat, equipaments i espais lliures segons PPU i 10% d’aprofitament urbanístic 
 
Condicions d'urbanització: Vialitat: segons el PMU, accessos a la carretera BV- 2415 i espais lliures. El 

Projecte d’urbanització haurà de contemplar les mesures establertes en l’estudi 
d’inundabilitat del sector. 

 
Justificació delimitació sector: Ampliar l’activitat industrial existent en el sòl urbà consolidat veí. 
Quadre resum: Superfície del sector (o polígon): 49.159 m2 
 Superfície màx. de sòl industrial: 36.996 m2 
 Superfície mín. Espais Lliures i Equipaments: 15% 
 Superfície mín. vialitat i aparcament:                    4.789 m2 
 Sostre màx. privat edificable: 25.300 m2 st. 
 
Observacions: El PPU definirà la integració paisatgística de la riera. La parcel·la resultant 

s’integrarà amb l’actual urbana com a única i indivisible (amb obligació d’inscriure 
aquesta condició al Registre de la Propietat) 

 Els accessos a la carretera BV-2415 grafiats als plànol N3.12 són una càrrega 
externa del sector compartida amb el PMU 15. 

 En el moment de la tramitació del projecte d'urbanització del sector, aquest haurà 
de ser tramès a Ponència Ambiental per tal que es pronunciï respecte a la 
necessitat o no de sotmetre el projecte al tràmit d'avaluació ambiental, d'acord 
amb allò establert al RDL 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació de Impacte 
Ambiental i llurs modificacions. 

 
Plànol (Estrictament informatiu, sense escala) 
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