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a. Industrial en totes les categories establertes en el POUM 

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 

h. Estació de servei 

i. 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.  

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ PER A LES SUBZONES 
D’AMPLIACIÓ INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA: CENTRAL (Clau 7e), SUD (Clau 7f) i 
NORD (Clau 7g) 

Article 46.  Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona central 
(Clau 7e) 

1. L’ocupació màxima de la parcel·la serà del 50%. 

2. L’alçada màxima de l’edificació serà de 16 m. 

3. La distància mínima de l’edificació als límits de parcel·la serà: 

a. Parcel·les de superfície compresa entre 2.000 i 5.000 m². 

• Separació a vial: 10 m 

• Separació a altres límits: 5 m 

b. Parcel·les de superfície superior a 5.000 m² 

• Separació mínima a vial: 10 m 

• Separació a altres límits: 10 m 

Article 50.  Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona sud 
(Clau 7f) 

1. L’ocupació màxima de la parcel·la serà del 50%. 

2. L’alçada màxima de l’edificació serà de 15 m. 

3. La distància mínima de l’edificació als límits de parcel·la serà: 

a. Parcel·les de superfície compresa entre 2.000 i 5.000 m². 
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• Separació a vial: 10 m 

• Separació als límits del sector: 10 m 

• Separació a altres límits: 5 m 

b. Parcel·les de superfície superior a 5.000 m² 

• Separació mínima a vial: 10 m 

• Separació a altres límits: 10 m 

Article 51.  Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona nord 
(Clau 7g) 

1. L’ocupació màxima de la parcel·la serà del 40%. 

2. L’alçada màxima de l’edificació serà de 15 m. 

3. La distància mínima de l’edificació als límits de parcel·la serà: 

• Separació al vial principal: 20 m 

• Separació a altres límits: 10 m 

 

 

Disposició transitòria 
Les edificacions actualment destinades a activitats pecuàries compreses en la definició que per 
a aquest ús estableix l’article 89 del POUM d’Olèrdola, podran mantenir transitòriament 
l’activitat durant un període màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del Pla 
Parcial Urbanístic. 

 

Vilafranca del Penedès, abril de 2009 

ESTUDI  HÈLIX, SLP, representat pels arquitectes 
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